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คิดค้น สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
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พันธกิจ

MISSION
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

• คิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม
• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มราคา
• สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมขององค์กร

CORPORATE
CORE VALUES

• การท�ำงานเป็นทีม
• ความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้า
• การมุ่งเน้นคุณภาพ
• ความคิดสร้างสรรค์
• การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ความซื่อตรง
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สาส์นจาก
ประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด(มหาชน) มี
พัฒนาการและการเติบโตมาโดยตลอด มีการขยายธุรกิจใหม่ในรูปแบบ
vertical integration คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ธุรกิจเดิม บริษัทมุ่งเน้นขยายธุรกิจงานอสังหาริมทรัพย์โดยเจาะตลาด
กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง (niche market) ทั้งในโครงการ Senior Living
Project และ ที่พักอาศัยประเภทคอนโดมีเนียม
พร้อมกันนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรที่
มีความทันสมัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว บริษัท
มีการน�ำเทคโนโลยีชั้นสูงมาปรับใช้ในระบบการผลิต ระบบการบริหาร
จัดการ ระบบการขาย ระบบการจัดซื้อ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้
สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ เพือ่ การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากขึน้ ซึง่ จะน�ำมาซึง่ รายได้และผลก�ำไรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน
สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ผูส้ นับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูร้ ว่ มงาน
ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน บริษทั เป็นอย่างดีตลอดปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้บริษทั ฯ
สามารถเติบโตมาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ จะด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์สงู สุดของ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วน ควบคูก่ บั การสรรสร้างสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า สืบไป และหวังว่า
จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สาส์นจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
ภายใต้สถานการณ์การค้าทีม่ กี ารแข่งขันทีส่ งู การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัยที่
รวดเร็ว ความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าเปลีย่ นไป ลูกค้ามีความต้องการ
สินค้าทีม่ นี วัตกรรม รูปลักษณ์ดไี ซน์ทที่ นั สมัย สะดวกในการติดตัง้ และใช้งาน
จึงเป็นทีม่ าของพันธกิจของเรา บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะคิดค้นผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรม ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
รวดเร็ว และคุ้มราคา เพื่อสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านในทางที่ดีขึ้น เพราะ
เรายึดมั่นในพันธกิจ ประกอบกับมีการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นดีขึ้น นอกจากนี้บริษัท
ยังได้จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจมากขึ้น ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
บริหารลดลง ส่งผลให้บริษัทมีผลก�ำไร 35.54 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส�ำหรับแผนธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้านี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผนังกั้นห้องทั้งภายในและภายนอก ให้ตอบสนองกับตลาดมากขึ้น บริษัท
ได้จัดตั้งทีมงานติดตั้งเพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อเป็นช่อง
ทางในการเพิ่มรายได้ให้บริษัทอีกทางด้วย
ในปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ส�ำคัญในการที่บริษัทได้เริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เราเชื่อว่าบริษัทจะสามารถเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดได้ และตั้งเป้าเติบโตยอดขายของ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด ให้ถึง 1,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี
ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจท�ำงาน ท�ำให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ และขอขอบคุณ ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน คู่ค้าทางธุกิจ สื่อมวลชน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ
และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา ทัง้ นีท้ าง บริษทั ฯ จะมุง่ มัน่ ด�ำเนิน
กิจการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถและด้วยความสุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มี
การเติบโตที่ยั่งยืนตลอดไป
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ประวัติกรรมการ
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นายสุเรช ซูบรามาเนียม

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

อายุ 50 ปี

อายุ 46 ปี

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ. บิวเดอสมาร์ท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 5.27%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2539 - 2545 ผู้อ�ำนวยการทางการค้า
					
บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 7.38 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 23
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2012-2015 ประธานกรรมการตัดสินรางวัล
					
Thailand Property Awards
• ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชพิ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

นายหยาง ชวน โมห์

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์

อายุ 49 ปี

อายุ 55 ปี

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : บมจ. บิวเดอสมาร์ท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)

กรรมการบริหาร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ University of Auckland
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ University of Auckland
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2547 - 2556 ผู้อ�ำนวยการทางภาษีภาคพื้นเอเชีย
		
บริษัท เทสโก้ จ�ำกัด
• 2544 - 2546 Tax Principal
		
เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์เดอซัน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 9 มีนาคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 2.014 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาซ
ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2547 – 2550 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
		
บริษัท สแปนไลน์ สเปซ ซิสเต็ม จ�ำกัด
		
ประเทศออสเตรเลีย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
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นายเอนก พิเชฐพงศา

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

อายุ 47 ปี

อายุ 50 ปี

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จ�ำกัด
กรรมการบริหาร เครือเอสทีซี
กรรมการ
บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
		
บริษัท ซีอาร์ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
		
บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด
		
บริษทั ท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซพั พลายส์ จ�ำกัด
		
บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
		
บริษัท พลังมิตรทรานสปร์ต จ�ำกัด
		
บริษัท มาริต้า มารีน จ�ำกัด
		
บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จ�ำกัด
		
บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 บริษัท
08

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.35 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
		
กลุ่มบริษัท คีรี ทราเวล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

ดร.ธีรธร ธาราไชย

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

อายุ 40 ปี

อายุ 45 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์, สาขาการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารงานก่อสร้าง,
มหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 68/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและ บริหาร
องค์กร บริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 23 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Columbia Business School
• ปริญญาตรี Economics: Columbia College,
Columbia University
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
Deputy General Manager
		
บริษทั บริหารสินทรัพย์อลั ฟาแคปปิตอล จ�ำกัด
• 2551-2558 Senior Vice President, Risk
		
จีอี แคปปิตอล
• 2550-2551 Integration Team
		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
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โครงสร้าง
กลุ่มบริษัท
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน = 218.5 ล้านบาท/1
ทุนช�ำระแล้ว = 189.6 ล้านบาท
ธุรกิจ : ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
ด�ำเนินธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 0.10 บาท
ธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายในคุณภาพสูง
แบบครบวงจร

100%

100%

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว
(เอเชีย) จ�ำกัด

บริษัท แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน

= 60 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

= 100 ล้านบาท

ทุนช�ำระแล้ว

= 60 ล้านบาท

ทุนช�ำระแล้ว

= 100 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5บาท

ธุรกิจ

ธุรกิจ

ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตู

ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และ
ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ

และหน้าต่างอลูมิเนียมอัจฉริยะ
“Fletcher”

Senior Living Project

การเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญในปี 2560
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นควรให้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ โดยเข้า
ซื้อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มูลค่า 145 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนได้มาจากกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวน 130.00 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท จ�ำนวน
15.00 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ได้ผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1 ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 และได้ท�ำการเสนอขายในวันที่ 18 มกราคม 2561 เงินที่ได้
จากการท�ำ PP ดังกล่าวได้น�ำมาเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด และได้ด�ำเนินการซื้อ
ทรัพย์สินของโครงการ จาก บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญในอดีต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญนับตั้งแต่ช่วงเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดังนี้

ปี 2550

ปี 2551
ปี 2553

: บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 47.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 470,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเสนอขายให้แก่กองทุนรวมแห่งหนึ่งในฐานะผู้ร่วม
ทุน จึงท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระเต็มมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 50.00 ล้านบาท ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้จาก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 25.00 ล้าน
บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรไว้ส�ำหรับการ
เสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 75.00 ล้านบาท
บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก
“บริษัท บิวเดอ สมาร์ท ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร์ จ�ำกัด” เป็น “บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)”
: บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า
“BSM”เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
: บริษัทเติบโตขึ้น และได้ขยายสายธุรกิจใหม่ คือ ธรุกิจติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริหารงานโดยบริษัทย่อยแห่ง
ใหม่ ชื่อ บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วน 100%
นอกจากนี้ ธรุกิจของบริษัทยังได้ขยายไปยังประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย
ชื่อ “บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จ�ำกัด” จดทะเบียนในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน
5.00 ล้านรูปีอินเดีย เพื่อด�ำเนินธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของ BSM ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วน 100%

รายงานประจ�ำปี 2560
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ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559
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: บริษัทฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 หรือ “BSM-W1” จ�ำนวน 75.00 ล้านหน่วย
โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนโดยไม่คดิ มูลค่า ก�ำหนดอัตราการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น และได้น�ำ BSM-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและพนักงาน
หรือ “BSM-ESOP1” จ�ำนวน 3.00 ล้านหน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่มีส่วนร่วมท�ำให้ธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ก�ำหนดอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น
โดยบริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 114.00 ล้านบาท และการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 78.00 ล้านหุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ BSM-W1 และ BSM-ESOP1
: บริษัทได้แตกสายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง
“Fletcher” โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว
บริษทั ได้แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 0.50 บาท เป็น 0.10 บาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีจ�ำนวนหุ้น 1,139,999,900 หุ้น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ได้มมี ติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท เป็น 142.49 ล้านบาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ WARRANT (BSM-W1) และ ESOP ( BSM-ESOP1)
ในระหว่างปี ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั รุน่ ที1่ (BSM-W1)
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 97,015,342 หุ้น และพนักงานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ESOP1 ทั้ง
สิ้นจ�ำนวน 11,750,000 หุ้น รวมเงินสดที่บริษัทได้รับสิ้นเท่ากับ 11.58 ล้านบาท
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30,000,000 บาท ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทฯ ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ในระหว่างปี บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 100
ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น 100% เพื่อ เพื่อด�ำเนินการจัดซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้าง
ส�ำหรับโครงการ Sansara

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ทิศทางและ
แผนงานในอีก 3 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้น และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1.) ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) และ 2.) อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
1. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

ทิศทางและเป้าหมายของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้ายังคงเป็นไปตามพันธกิจ( Mission) ของบริษัท กล่าวคือ บริษัทมุ่งมั่นที่จะคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรม และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มราคา เพื่อสร้างธุรกิจให้มีการ
เติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
บริษัทยังคงมุ่งเน้นขายสินค้าและบริการให้กับ 3 กลุ่มลูกค้าหลัก อันได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา ใน 3 sector
หลัก คือ ส�ำนักงาน (Corporate Office) ศูนย์สุขภาพ ( Health Care) และ ที่พักอาศัยที่เป็นอาคารสูง (Condominium) บริษัทมีแผนที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผนังกั้นห้องทั้งภายในและภายนอก ให้ตอบสนองกับตลาดมากขึ้น โดยเน้นผลิตสินค้าคุณภาพสูง
ติดตั้งได้รวดเร็ว และมีราคาที่เหมาะสม
ส่วนบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด ได้วางแผนที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการผลิต การติดตั้ง และมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถท�ำให้ผลประกอบการกลับมามีก�ำไรได้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป

2. อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เจ้าของโครงการแสนสรา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว
ตัง้ แต่ปที ผี่ า่ นมา และได้ประสบความส�ำเร็จไปแล้วส่วนหนึง่ ปัจจุบนั ได้สร้าง sale gallery ห้องตัวอย่าง ซึง่ ลูกค้าสามารถมาชมโครงการได้
ในปีที่ผ่านมาโครงการได้สร้าง pool villa เสร็จไปแล้ว 3 หลัง ในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทวางแผนที่จะสร้าง pool villa ให้เสร็จอีก 9 หลัง
และสร้างอพาร์ตเม้นท์ 2 อาคาร คลับเฮ้าท์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งคาดว่าลูกค้าสามารถย้ายเข้าพักได้ประมาณต้นปี 2562
ส�ำหรับบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ในปีนี้ บริษัทจะเน้นการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี
2561 และเริ่มโครงการใหม่อีก 1 โครงการ ภายในสิ้นปี 2561 เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้านี้ บริษัทจะเริ่มโครงการอย่างน้อย 2
โครงการในแต่ละปี โดยตั้งเป้ายอดขาย 1,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี

รายงานประจ�ำปี 2560
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash cycle (วัน)

2558

2559

2560

1.96
1.22
0.27
6.63
54.29
3.87
92.93
6.23
57.82
89.39

1.56
1.11
0.13
6.54
55.03
4.57
78.74
6.07
59.31
74.46

1.93
1.18
0.43
6.61
54.50
6.64
54.22
6.04
59.61
49.11

27.18%
4.01%
0.00%
194.66%
2.65%
7.53%

26.58%
(0.16%)
0.00%
(3087.04%)
(2.01%)
(3.89%)

29.84%
9.36%
0.00%
153.97%
5.92%
10.07%

4.05%
108.87%
1.53

(2.21%)
(6.90%)
1.10

6.15%
66.04%
1.04

0.80
12.74
2.08
40.60%

0.74
5.92
0.88
0.00%

0.54
61.41
2.60
51.35%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้

ในปี 2558 - 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจ�ำนวน 557.71 ล้านบาท 521.15 ล้านบาท และ 562.70 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายได้จากการขายและบริการปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.97% จากปี 2559 เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
ส�ำหรับตกแต่งภายใน ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง และงานติดตั้ง
สายผลิตภัณฑ์

ปี 2558
ล้านบาท

ระบบฝ้าเพดาน และผนังกั้นห้อง
อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน
ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง
งานติดตั้ง
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น/1
รายได้รวม

214.15
212.17
105.06
26.33
557.71
5.42
563.13

ปี 2559
%

38.40
38.04
18.84
4.72
100.00

ล้านบาท

189.99
228.35
90.42
12.39
521.15
7.25
528.40

ปี 2560
%

36.46
43.82
7.34
2.38
100.00

ล้านบาท

190.73
246.08
103.49
22.40
562.70
37.14
599.84

%

33.90
43.73
18.39
3.98
100.00

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายการก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 27.00 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
ส่วนต่างระหว่างราคาทุนของบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว 3 หลังของโครงการแสนสรากับราคาประเมินล่าสุด นอกจากนี้เป็นรายได้จากการขาย
เศษอลูมิเนียม และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนของสินค้า ต้นทุนโรงงาน ค่าขนส่ง และ overhead cost ของฝ่ายจัดส่ง โดย
ในปี 2558 - 2560 มีจ�ำนวนเท่ากับ 406.12 ล้านบาท 382.63 ล้านบาท และ 394.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อ
รายได้เท่ากับ 72.82% , 73.42% และ 70.16% ตามล�ำดับ ซึ่งในปี 2560 สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขายลดลง เนื่องจากบริษัท
สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น

อัตราก�ำไรขั้นต้น

จากเหตุผลข้างต้นท�ำให้ในปี 2560 บริษัทฯมีอัตราการท�ำก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 29.84% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2559
มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 26.58%)

รายงานประจ�ำปี 2560
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย overhead cost ของฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการท�ำการตลาด และค่าคอมมิชชั่นของแผนกขาย ในปี
2558 -2560 มีจ�ำนวนเท่ากับ 49.74 ล้านบาท 57.98 ล้านบาท และ 65.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขาย
และการให้บริการเท่ากับ 8.92% 11.13% และ 11.64% ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เกิดจากค่าคอมมิชชั่น
การขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย over head cost ของฝ่ายบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น ในปี
2558 -2560 มีจ�ำนวนเท่ากับ 84.91 ล้านบาท 88.63 ล้านบาทและ 86.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลดลงเนือ่ งจาก บริษทั ได้ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพือ่ ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2558 -2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน มีจ�ำนวนเท่ากับ 3.74 ล้านบาท 5.21 ล้านบาท และ 1.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ การลดลง
ของต้นทุนทางการเงินในปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้ช�ำระคืนหุ้นกู้จ�ำนวน 100 ล้านบาทเสร็จสิ้นในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทไม่ได้
ก่อภาระหนี้เงินกู้เพิ่ม

อัตราก�ำไรสุทธิ

ในปี 2560 บริษัทมีก�ำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ�ำนวน 35.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 5.92%
(ส�ำหรับปี 2559 บริษัทขาดทุนสุทธิ 10.70 ล้านบาท)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 380.54 ล้านบาท 582.33 ล้านบาท และ 422.84 ล้านบาทตามล�ำดับ ใน
ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจ�ำนวน 159.49 ล้านบาท คิดเป็น 27.39%จากปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงทั้งในสินทรัพย์หมุนเวียน และ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เงินสดลงลงและรายการเทียบเท่าเงินสดลดงลง จาก 172.23 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 81.173 ล้านบาทในปี 2560 เนื่องจาก
บริษัทน�ำเงินมาช�ำระหนี้หุ้นกู้จ�ำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งครบก�ำหนดช�ำระในเดือนตุลาคม 2560
• ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 91.04 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 87.19 ล้านบาทในปี 2560 ปัจจัยหลักเนื่องจากรายได้ค้างรับของบริษัท
อินสตอลไดเรค จ�ำกัด ซึ่งรับรู้รายได้ตามงวดงาน ในปี 2560 งานติดตั้งได้เสร็จแล้ว ดังนั้นรายได้ค้างรับจึงลดลงจาก 10.43 ล้าน
บาทในปี 2559 เหลือ 0.80 บาทในปี 2560
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมเครดิตลูกหนี้การค้า โดยบริษัทไม่ให้ลูกค้าค้างช�ำระหนี้เกินก�ำหนดมากกว่า 2 เดือน เพื่อ
เป็นการควบคุมหนี้มีปัญหาของบริษัท ท�ำให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยจะไม่เกิน 60 วัน โดยในปี 2560 บริษัทมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 55 วัน น้อยกว่าปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 56 วัน
• ณ สิ้นปี 2558 - 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 109.14 ล้านบาท 99.82 ล้านบาท และ 101.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ ที่ผ่าน
มา บริษทั มีความพยายามในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณทีเ่ หมาะสม โดยมีการท�ำประมาณการความต้องการ
สินค้าขายให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพือ่ เพิม่ สภาพคล่องให้บริษทั มากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้อตั ราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด จาก 3.87 เท่า เป็น 4.57 เท่า 6.64 เท่า ตามล�ำดับ
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•
•

ในปี 2560 บริษัทมีรายการโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา จ�ำนวน 139.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการค่าใช้
จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะสมของโครงการ Sansara อันได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าที่ปรึกษาค่าก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค และดอกเบี้ยจ่าย
ที่บันทึกเป็นต้นทุน เป็นต้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.48 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทยังบันทึกรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ จ�ำนวน 62.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาประเมิน
มูลค่าบ้านของโครงการแสนสราที่สร้างเสร็จแล้วจ�ำนวน 3 หลัง ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท เคแทค แอพเพรซัล
แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ตามรายงานประเมินทรัพย์สินลงวันที่ 11 มกราคม 2561

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 168.55 ล้านบาท 247.81 ล้านบาท และ 201.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ หนี้สิน
ที่ลดลงในปี 2560 ปัจจัยหลักเนื่องจากบริษัทได้ช�ำระหนี้หุ้นกู้จ�ำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งครบก�ำหนดช�ำระเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ส่วน
รายการหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า จ�ำนวน 43.37 ล้านบาทนั้น เนื่องจากโครงการ Sansara เป็นการขายในลักษณะ Lease hold
ในปี 2560บริษัทมีการท�ำสัญญาเช่าระยะยาวกับลูกค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 204.74 ล้านบาท และทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 169.60 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 344.52 ล้านบาท และ 371.51 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามก�ำไรสะสมของบริษัท

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 เท่ากับ 0.80 , 0.74 และ 0.54 ตามล�ำดับ ในปี 2560 อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากคืนหนี้หุ้นกู้ในปี 2559

สภาพคล่อง

เนื่องจากการที่บริษัทได้ช�ำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นที่ถึงก�ำหนดช�ำระในเดือนตุลาคม 2560 ท�ำให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio ) เพิ่ม
ขึ้นจาก 1.56 เท่า เป็น 1.93 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Raito) เพิ่มขึ้น จาก 1.11 เท่า เป็น 1.18 เท่า
ในปี 2557 - 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการด�ำเนินงานสุทธิ 43.56 ล้านบาท 24.93 ล้านบาท และ 81.08 ล้านบาทตามล�ำดับ
บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 9.57 ล้านบาท 147.96 ล้านบาท และ 68.0 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2560 กระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ Sansara ส�ำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 13.62
ล้านบาท 175.65 ล้านบาท และ ติดลบ 104.42 ล้าบาท เนื่องจากมีการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ 100 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี
2558 - 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิปลายปี เท่ากับ 118.32 ล้านบาท 172.23 ล้านบาท และ 81.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ

รายงานประจ�ำปี 2560
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2558-2560
รายการ

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)/1
ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)/2
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2558

12.13
11.52
4.68
40.62%

ปี 2559

22.77
21.63
n.a.

ปี 2560

38.87
39.92
18.96
51.35%

หมายเหตุ : /1 ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (งบเฉพาะกิจการ)
/2
คณะกรรมการน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2560
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ เริม่ ด�ำเนินธุรกิจในปี 2544 โดยเริม่ ต้นจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เพียง 2 กลุม่ ได้แก่ ระบบอลูมเิ นียม Alloy และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยทางบริษทั มีทมี งานใน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มดี ไี ซน์สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนอง
ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จนท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การตอบ
รับเป็นอย่างดีจากทัง้ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั เหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึง่ สินค้า
ของบริษทั ถูกน�ำไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัย
อาคารส�ำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชัน้ น�ำหลายโครงการทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ธุรกิจของบริษทั ฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ต่อมา บริษทั ได้ตดิ ต่อกับ Fletcher Aluminium, New Zealand เพือ่ น�ำเข้า
สินค้าทีเ่ ป็นระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึง่ มีการ
ออกแบบทีม่ นี วัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมส�ำหรับติดตัง้ ในประเทศ
ทีต่ งั้ อยู่ในภูมภิ าคเขตร้อนชืน้ เพือ่ จัดจ�ำหน่ายในประเทศไทย ท�ำให้สนิ ค้า
ของ บริษทั ฯ มีความหลากหลายมากขึน้ ปัจจุบนั บริษทั มี 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์
หลักได้แก่ 1.) ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม่ ( Gypsum Wall & Celling)
2.) ระบบอลูมเิ นียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน ( Aluminium for Interiors) และ
3.) ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors& Windows)
นอกจากบริษทั จะมีจดุ แข็งในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์ทมี่ นี วัตกรรม ดีไซน์สวยงาม
โดดเด่น สนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว บริษทั ยังมีชอ่ ง
ทางการจัดจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลาย มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพือ่ เก็บสินค้ารองรับ

ความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลาเสมือนเป็นคลังสินค้า
ให้กบั ลูกค้า มีระบบการจัดส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพใช้ระบบ
GPS ในการควบคุมการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถาม
สถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงทีห่ มาย และ
บริษทั ยังจัดให้มี Training Center ทีอ่ ำ� นวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาสามารถส่งทีมช่างมาอบรม
เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามช�ำนาญในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ฝา้
เพดานและผนังกัน้ ห้องทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ช่วยให้
งานของลูกค้ามีคณุ ภาพและท�ำงานได้รวดเร็ว ซึง่ บริษทั
ได้จดั การอบรมให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ลูกค้าสามารถเข้า
ฝึกอบรมทัง้ ทางทฤษฎีและทางการปฎิบตั จิ ริง
ในปี 2559 จากวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการทีต่ อ้ งการให้
บริษทั มีการเติบโตทีย่ งั่ ยืน ประกอบกับได้เล็งเห็นว่าอายุ
เฉลี่ยของคนสูงขึ้น และการสร้างที่อยู่อาศัยของคนวัย
เกษียณที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้รับความนิยมและ
ประสบความส�ำเร็จในยุโรปและออสเตรเลีย จึงเห็นควร
ให้บริษทั ขยายสายธุรกิจใหม่ คือ สายอสังหาริมทรัพย์
โดยเห็นควรให้ลงทุนในโครงการ Senior Living Project
ภายใต้ชอื่ โครงการ Sansara และได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ
โครงการลงทุนดังกล่าว และอนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั ย่อยบริษทั
ใหม่ ชือ่ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เพือ่
ด�ำเนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ สร้างสิง่ ปลูกสร้าง และเป็นผูใ้ ห้
เช่าสิง่ ปลูกสร้างส�ำหรับโครงการ
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Sansara เป็ น การสร้ า งชุ ม ชนที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ ต ้ อ งการใช้ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอายุ ใ นประเทศไทย โครงการ
ตั้งอยู่ ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัท
เลื อ กสถานที่ ตั้ ง โครงการที่ อ� ำ เภอหั ว หิ น เนื่ อ งจากอ� ำ เภอหั ว หิ น เป็ น หนึ่ ง ในสิ บ ของโลกที่ เ ป็ น สถานที่ ที่ เ หมาะส� ำ หรั บ
ผูส้ งู วัยมาใช้ชวี ติ ในปัน่ ปลาย(จากการส�ำรวจของหนังสือนิตยสาร Fortune) ลักษณะของโครงการเป็นการให้เช่าสิง่ ปลูกสร้างทัง้ ในรูปแบบ
พูลวิลล่า และอพาร์ตเม้นท์ ทีม่ กี ำ� หนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าจะต้องมีอายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไป โดยโครงการจะดูแลและ
บริหารสิง่ ปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ตลอดจนจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก บริการ
ทางการแพทย์ และบริการอืน่ ๆ ให้กบั ผูเ้ ช่าตามความสนใจของผูอ้ ยูอ่ าศัย เช่น งานศิลปะ การท�ำอาหารไทย การเล่นโยคะ ไทชิ รวม
ไปถึงการสันทนาการต่างๆ ร่วมกัน เพือ่ การใช้ชวี ติ หลังเกษียณมีความสุขและมีสงั คม ปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้กอ่ สร้าง sale gallery บ้าน
ตัวอย่าง และพูลวิลล่าเสร็จจ�ำนวน 3 หลัง และขายหมดแล้ว ในส่วนพูลวิลล่าทีเ่ หลือและอพาร์ตเม้นท์บริษทั วางแผนจะสร้างให้เสร็จภายใน
ปี 2561
จากโครงการ Senior Living Project ที่บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียม Low –rise และได้ศกึ ษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้ว พบว่าการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว
สามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษทั และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้กบั บริษทั โดยบริษทั มี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อนื่ ๆ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุม่ บริษทั ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
ของกลุม่ ส่งผลให้ยอดขายของกลุม่ บริษทั เติบโตไปพร้อมๆ กัน ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งในอนาคต
ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทั จึงมติเห็นควรให้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ โดยเข้าซือ้
ทรัพย์สนิ ของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ซึง่ เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จ�ำนวน 70
ยูนติ ส�ำหรับเป็นทีพ่ กั อาศัยในย่านใจกลางสุขมุ วิท ในราคา 145.00 ล้านบาท (รวมค่าทีด่ นิ และค่าใช้จา่ ยเตรียมการเบือ้ งต้น) กรรมสิทธิ์
ของบริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และอนุมตั ิให้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยบริษทั ใหม่ ชือ่ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เพือ่
พัฒนาโครงการ The Teak Sukhumvit39 และโครงการอสังหาริมทรัพย์อนื่ แหล่งทีม่ าของเงินทุนในการซือ้ ทรัพย์สนิ ของโครงการ ได้มา
จากกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในกับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวน 130.00 ล้านบาท และกระแส
เงินสดภายในกิจการของบริษทั จ�ำนวน 15.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2561
วันที่ 10 มกราคม 2561 และทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
จ�ำนวน 200,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.65 บาท (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทุน 130,000,000 บาท
และบริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2561
เห็นได้วา่ จากการทีบ่ ริษทั เพิม่ สายธุรกิจใหม่ (business line ) เป็นการเพิม่ ความแข็งแกร่งในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ซึง่ สอดคล้อง
กับพันธกิจของบริษทั ในอันทีจ่ ะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน บนความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดไป
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงส�ำหรับอาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งรายได้จากการขายสินค้าหลักออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์และรายได้จากงานติดตั้ง โดยมีรายละเอียด
โครงสร้างรายได้ปี 2558 - 2560 ดังนี้
สายผลิตภัณฑ์

ปี 2558
ล้านบาท

ระบบฝ้าเพดาน และผนังกั้นห้อง
อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน
ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง
งานติดตั้ง
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น/1
รายได้รวม

214.15
212.17
105.06
26.33
557.71
5.42
563.13

ปี 2559
%

38.40
38.04
18.84
4.72
100.00

ล้านบาท

189.99
228.35
90.42
12.39
521.15
7.25
528.40

ปี 2560
%

36.46
43.82
7.34
2.38
100.00

ล้านบาท

190.73
246.08
103.49
22.40
562.70
37.14
599.84

%

33.90
43.73
18.39
3.98
100.00

หมายเหตุ : /1 รายได้อื่น หมายถึง ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายเศษอลูมิเนียม ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน และหนี้สูญได้รับคืน
และการรับรู้ส่วนต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems) อาทิ ผนังยิปซั่ม, ฝ้าเพดานยิปซั่ม, ระบบโครงคร่าวผนัง
ระบบโครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS,BSM 40,BSM ที-บาร์), ระบบผนังและฉนวนกันความร้อน (BSM Insulated-Wall), ช่องฝ้าเซอร์วิส
(BSM Serve Board), บัวยิปซั่ม (Ceiling Décor)
2. อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาทิ ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, มือจับสแตนเลสและ
อุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทฯ
3. ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows) ซึ่งมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่ายผสานกับดีไซน์อย่างลงตัว
แข็งแรง ทนทาน
บริษัทฯ เน้นจัดหาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีดีไซน์สวยงามและทันสมัย รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องมีคุณภาพ ผสมผสานกับกลยุทธ์การ
ตลาด โดยเฉพาะการให้บริการจัดส่งสินค้าทีร่ วดเร็ว รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ครอบคลุม
และตอบสนองความต้องการของผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั เหมาและลูกค้ากลุม่ เป้าหมายของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งานทีเ่ ชีย่ วชาญและ
มีประสบการณ์สงู ในการให้คำ� ปรึกษาแก่กลุม่ ลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในด้านการออกแบบตกแต่งภายในและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานก่อสร้าง
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ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน/คุณสมบัติ

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)
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• ยิปซัมประเภทต่างๆ
ตราสินค้า “Gyproc”

ผลิตภัณฑ์ยิปซัมใช้ส�ำหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ สวยงาม
ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมีน�้ำหนักเบา ได้รับ
ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

• โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ
ตราสินค้า BSM และ Gyproc

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ส�ำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน
มอก.863-2532

• โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์
ตราสินค้า Gyproc และ Armstrong

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรง
ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

• โครงคร่าวผนังยิปซัม ยูและซี
ตราสินค้า BSM และ Gyproc

โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532 ส�ำหรับ
ระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว

• ช่องเปิดฝ้าเพดานส�ำเร็จรูป
ตราสินค้า “BSM SERVE BOARD”

ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการความ
พิถีพิถัน มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาติด
ตั้ง แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และทาสีได้ตามต้องการ

• ยิปซัมขึ้นรูป
ตราสินค้า “BSM Step”

ยิปซัมขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่ง เพื่อความ
สวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน/คุณสมบัติ

• บัวตกแต่งเพดานยิปซัม
ตราสินค้า “Ceiling Décor”

บัวตกแต่งขอบเพดานยิปซัม่ เข้ามุมรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานและ
ผนัง เพื่อความสวยงาม อีกทั้งยังไม่ท�ำให้เกิดมลพิษเมื่อโดนไฟ
ซึ่งแตกต่างจากบัวชนิดอื่นๆ

• ฉนวนกันความร้อน
ตราสินค้า “Rockwool”

ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ
ใช้ส�ำหรับส�ำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า โรงพยาบาล

2. อลูมิเนียมส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)
• ระบบผนัง ALLOY
Alloy Partition

ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้นอลูมิเนียม
ส�ำหรับตกแต่งผนัง, ระบบบัวอลูมิเนียม, ระบบประตู พร้อม
อุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน
ส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของ
บริษัท

• ระบบผนัง DSG
DSG. Partition

ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 2 ชั้น
เหมาะส�ำหรับ Commercial Office ที่ต้องการคุณสมบัติการกัน
เสียง สามารถใช้เป็นเฟรมกั้นห้องเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจาก
ภายนอก เหมาะส�ำหรับกั้นห้องประชุม เฟรมกันเสียงชุดนี้รองรับ
การกันเสียง STC = 43

• ระบบประตูบานเลื่อน S40
Alloy S40 Sliding Door

ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คือ ระบบประตูบานเลื่อนทีเ่ น้นดีไซน์
กรอบเฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อนทั่วไป
เหมาะส�ำหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม
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ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

• ระบบประตูบานเลื่อน Vogue Wall
Vogue Wall

การใช้งาน/คุณสมบัติ

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง คือ ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยว
ทีถ่ ูกออกแบบให้มเี ฟรมกรอบบานบางที่สุด และ ท�ำสามารถเกี่ยว
บานเลื่อนได้มากสุดถึง 4 บาน
เหมาะส�ำหรับกลุม่ งานออฟฟิศ และงานคอนโดมิเนียมทีเ่ น้นดีไซน์
โดดเด่น

3. ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performace Doors & Windows)
• ระบบประตูหน้าต่าง
ตราสินค้า “FLETCHER”

ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง มีรูปแบบให้เลือกทั้งแบบพื้นล่าง
แบบเรียบ และพื้นล่างเสมอด้านในและด้านนอก ดีไซน์สวยงาม
ทันสมัย คงทน แข็งแรง ใช้งานง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย

• ระบบมุ้งลวดกันแมลง

ระบบมุ้งลวดกันแมลง เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยระบบซิป เน้น
คุณสมบัติการใช้งาน และได้รับการออกแบบให้คงทน และใช้ได้
หลากหลายรูปแบบ สามารถใช้กับงานภายนอกได้

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายมีดังนี้
ล�ำดับ
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ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

1

เครื่องหมายการค้าส�ำหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้าง

2

ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซั่ม
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

3

โครงคร่าวผนังและเพดานส�ำหรับงานแผ่นยิปซั่ม
ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

4

โครงคร่าวฝ้าเพดานส�ำหรับงานแผ่นยิปซั่ม

5

บัวเพดานส�ำเร็จรูปท�ำจากยิปซั่ม

6

ช่องเปิดฝ้าเพดานส�ำเร็จรูป

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ล�ำดับ

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

7

ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังยิปซั่ม ภายใต้ตราสินค้า “Gyproc”

8

ฉนวนกันความร้อน

9

แผ่นผนังส�ำเร็จรูป

10

ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูท�ำจากสแตนเลสสตีล,
แผ่นอลูมิเนียมใช้บุฝ้าเพดาน

11

ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน

12

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง

13

ผนังกระจก 2 ชั้น

14

ระบบเฟรมอลูมิเนียมส�ำหรับงานกั้นผนัง ตกแต่งภายในส�ำนักงาน

15

ระบบประตูหน้าต่างภายนอกคุณภาพสูง

16

มุ้งม้วน นวตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย

17

มุ้งจีบ ส�ำหรับช่องเปิดขนาดใหญ่
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies)

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ควบคู่กับการให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และน�ำเสนอรายละเอียด
การใช้งานที่ถูกต้องกับผู้ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ทั้งในด้านรูป
แบบพิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี
บริษทั ได้จดั ระบบงานฝ่ายขายใหม่โดยให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยให้เจ้าหน้าทีข่ ายทีม่ ปี ระสบการณ์
และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งทีมขายดูแลลูกค้าเป็น 2 ฝ่าย คือ ทีมดูแล
ผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผูร้ บั เหมางานยิปซัม่ รวมทัง้ ได้ปรับเปลีย่ นการท�ำงานของหน่วยงานทีส่ นับสนุนงานขาย เช่น หน่วย
งาน sale support และ call centre ให้สอดคล้องกับการแบ่งทีมขายด้วยเช่นกัน
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าไปถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ มีฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ (BSM Call Center) คอยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้บริการหลังการขายกับลูกค้า รวมทั้งช่วยประสานงาน
กับฝ่ายขายเพือ่ ส่งค�ำสัง่ ซือ้ ไปยังฝ่ายคลังสินค้า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลกู ค้าตามก�ำหนด ท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเชือ่ ถือ
และการยอมรับทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลกู ค้าทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลกู ค้าเกิดความรูส้ กึ
ทีด่ แี ละการมีสว่ นร่วม ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการซือ้ ในครัง้ ต่อไป บริษทั ฯ ยังมีสว่ นร่วมในการแนะน�ำช่องทางธุรกิจให้แก่กลุม่ ลูกค้าสมาชิกด้วย
กัน รวมทั้งมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิก (Networking) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานธุรกิจ
ร่วมกันในอนาคต ซึ่งการสมัครเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษัทฯ นอกจากจะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าลูกค้าทั่วไปแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่ทางบริษัทตอบแทนคืนสู่สมาชิกอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจากการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มีดังนี้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์

Platinum I

Platinum G

Corporate Gold

Specialist

Retail Credit

Retail Cash

BSM Club Card

ระดับลูกค้า

ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า
ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป
ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่งซื้อสินค้า
ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิต (BOL)
ได้รับค�ำแนะน�ำการขอสินเชื่อจากธนาคาร
ได้รับการยืนราคาส�ำหรับงานโครงการ
บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า
เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล (Point Reward Program)
กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลดล็อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10%
จากวงเงินที่มีอยู่
การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี
บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและแนะน�ำวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน
Platinum ฮอตไลน์
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หมายเหตุ :		 กรณีสมาชิกขอซือ้ ผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดทีก่ ำ� หนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมตั จิ ากกรรมการบริหารซึง่ จะต้องพิจารณาอนุมตั ิ
เป็นกรณีพิเศษ

บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างหรือ BSM Tranning Center เพื่อเพิ่มทักษะในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับผู้รับ
เหมาที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอบรมช่างเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้า
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กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

การก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยค�ำนึงถึงปัจจัยในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบ โดย
สามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หาซื้อได้ทั่วไป (General Building Products) เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวมีจ�ำหน่ายทั่วไปและมีความ
ยืดหยุน่ ต่อราคาสูง บริษทั ฯ จึงก�ำหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึง่ จะมีการส�ำรวจราคาตลาดทุกสัปดาห์เพือ่ พิจารณา
ในการปรับราคาสินค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายก�ำหนดราคาสินค้าเท่ากับผู้จ�ำหน่ายรายอื่น ซึ่งบริษัทฯ ให้อ�ำนาจการตัดสินใจลดราคาสินค้าเป็นกรณี
พิเศษแก่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผู้ออกแบบ (Specified Products) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์ทดแทน
อยูม่ ากมายหลากหลายตราสินค้า และมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ก็สามารถสร้างความแตกต่าง
ในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย และการบริการที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้ แต่จะก�ำหนดราคาขายโดยวิธีบวกก�ำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Mark-up on Cost)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย (Place)

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในเชิงรุก โดยใช้ทีมงานฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ซึ่งบริษัทได้แบ่งทีมงานฝ่ายขายออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมงานขายส�ำหรับดูแลผู้ออกแบบ และทีม
งานขายส�ำหรับดูแลผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า และบริษัทฯ ยังเน้นการบริการที่รวดเร็วโดยมี
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน ซึ่งปัจจุบันช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
• ลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยตรง ณ ส�ำนักงานขายของบริษัทฯ (Gyproc Center)
• ลูกค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้โดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ในกรณีทเี่ ป็นสมาชิกของบริษทั ฯ อยูก่ อ่ นแล้ว หรือสัง่ ซือ้ ผ่าน
ทีมงานขายในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการรับบริการทั้ง 2 วิธีนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวก และ
รวดเร็ว
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างคุณภาพสูง บริษัทได้เน้นการขายผ่านทีมขายของบริษัทมากขึ้น โดยเน้นลูกค้าโครงการเป็นหลัก

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุ่งเน้นการตอบแทนคืนแก่ลูกค้าสมาชิกของบริษัทเป็นหลัก (Loyalty Program) โดยลูกค้า
สมาชิกจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษส�ำหรับลูกค้าสมาชิกแต่ละระดับ การยืน
ราคาสินค้าส�ำหรับโครงการทีม่ รี ะยะเวลาการก่อสร้างทีน่ านกว่าปกติ การสะสมคะแนนเพือ่ แลกของรางวัล การจัดส่งฟรีสำ� หรับลูกค้าระดับ
Platinum หรือการบริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้า
ร่วมในการจัดงานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการก่อสร้างทั้งส่วนของอาคาร
ส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและรูปแบบความต้องการแก่ผู้
ออกแบบงานตกแต่งภายใน เพื่อท�ำการออกแบบและก�ำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นผู้รับเหมางานตกแต่งภายในจะเป็นผู้จัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ออกแบบก�ำหนดเพื่อน�ำไปใช้ก่อสร้างตกแต่งภายใน เมื่อเสร็จงานแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจรับงานโดยเจ้าของ
โครงการ บริษทั มีความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี บริษทั ฯ จึงก�ำหนดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
1. เจ้าของโครงการ
2. ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมัณฑนากร
3. ผู้รับเหมา ได้แก่ ผ้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาทั่วไป

ภาวะการแข่งขัน

บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งขันทางตรง (Direct Competitor) เนื่องจากบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นทั้งด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ที่
จัดจ�ำหน่าย และด้านกลุ่มลูกค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้
ตราสินค้าของบริษทั เอง และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิต์ ราสินค้าชัน้ น�ำจากต่าง
ประเทศบางผลิตภัณฑ์ ในด้านกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เน้นการตลาดทางตรงสู่กลุ่มผู้ออกแบบ (Interior Designer) และผู้รับเหมางาน
ตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งขันส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านพักอาศัย
(End User) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
บริษัทฯ มีคู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect Competitor) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง และ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างตกแต่งภายในเฉพาะด้าน ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีผปู้ ระกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง
และตกแต่งเพิ่มขึ้นมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจจ�ำนวน 8 ราย ซึ่งมีสาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายกระจายอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพ
ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกรายมีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่ง ค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับ
บ้านได้ในที่เดียว (One Stop Shopping)
ตารางแสดงรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ)
รูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ (Modern Trade)
ธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store)

รายชื่อผู้ประกอบการ

1) บจก.แกรนด์โฮมมาร์ทกรุ๊ป
3) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
1) บจก.ซิเมนต์ ไทยการตลาด

2) บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
2) บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ซึง่ มีทงั้ การด�ำเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และว่าจ้างโรงงานผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทก�ำหนด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการก�ำหนดรูปแบบ คุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามแผนการ
ขายของฝ่ายขาย หลังจากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ซึ่งโดยปกติจะท�ำการคัดเลือกผู้ผลิตมากกว่าหนึ่งราย
ยกเว้นผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตรของบริษัทมาเป็นเวลานาน อาทิ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น ส�ำหรับการพิจารณา
ตัดสินใจจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตามที่ก�ำหนด

รายงานประจ�ำปี 2560
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ปี 2560 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี้
บริษัท

1. บริษัท.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ประเทศ

ระยะเวลาติดต่อ

ยอดสั่งซื้อ ปี 2560

ยิปซั่ม

ไทย

มากกว่า 10 ปี

125.33 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของมูลค่า
การสั่งซื้อสินค้ารวม

หมายเหตุ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมในปี 2560 เท่ากับ 281.04 ล้านบาท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้
ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง)ไม่ติด
กับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างผลิตจ�ำนวน 20.12 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรม
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงจากเหตุการทางการเมือง อีกทั้งยังได้ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาด
โลก และอัตราค่าจ้างแรงงานรวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ที่สูงขึ้น จะเห็นได้จากจ�ำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยที่มีจ�ำนวนลดลงเรื่อยๆ ในด้านของ
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวโดยเน้นการกระจายพัฒนาโครงการไปในทุกระดับราคา และขยายพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุม่ ใหม่ๆ เมือ่ ประกอบกับการได้รบั การสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ จึงท�ำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ถงึ แม้
จะชะลอตัวลงแต่ก็ไม่ได้มากนัก และมีทิศทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2560 นี้ จะมีการขยายตัว
มากขึ้นกว่าในช่างปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจที่ก�ำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายการลงทุนของภาครัฐ
และการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงเป็นที่นิยมส�ำหรับการซื้อไว้ทั้งเพื่อ
อยู่อาศัยเองและลงทุนคือคอนโดมิเนียม และท�ำเลยอดนิยมจะอยู่ใน CBD เกาะแนวรถไฟฟ้า ซึ่งราคาต่อตารางเมตรยังคงพุ่งทะยานขึ้น
ไปเรื่อยๆ ตามความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นกัน
ส�ำหรับแนวโน้มปี 2561 เนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้นอย่างรถไฟฟ้าหลายสายที่จะทยอยอนุมัติและผุดขึ้นยาวไปจนครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ
ถึงปี พ.ศ. 2570 ในปี 2561 ผู้ประกอบการจึงลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่เส้นทางขนส่งมวลชนตามแนวรถไฟฟ้าทุกสถานี
เช่นเดิม ในขณะที่ผู้บริโภคเองยังคงต้องการท�ำเลที่เดินทางสะดวก หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อย่างไลฟ์สไตล์ของคน
รุ่นใหม่ วัยท�ำงานที่เริ่มแยกตัวออกมาอยู่อาศัยเองกันมากขึ้น ใช้ชีวิตในเมืองและใกล้แหล่งงาน ประกอบกับราคาที่ดินในเมืองมีราคาที่
สูงขึ้น เช่น สีลมพุ่งไปที่ 1 ล้านบาทต่อตารางวาแล้ว หรือจะเป็นเพลินจิตอยู่ที่ 9 แสนบาทต่อตารางวา แต่การพัฒนาโครงการใหม่จาก
ผูป้ ระกอบการก็เลือกไม่ได้ทจี่ ะเลือกท�ำเลห่างรถไฟฟ้า ดังนัน้ จึงเลือกพัฒนาในรูปแบบคอนโดมิเนียมทีล่ ดขนาดต่อยูนติ ลง ท�ำให้มจี ำ� นวน
ยูนติ ต่อโครงการเพิม่ มากขึน้ รองรับความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยในเมือง สร้างสมรภูมอิ นั ดุเดือดของตลาดนักลงทุนอสังหาฯ ประเภทคอนโด
ที่ต่างล็อคห้อง ลงทุนเก็งก�ำไรกัน จนดีมานด์อยู่อาศัยจริงเข้าไม่ถึง ท�ำให้กลุ่มดีมานด์จริงหันมาเลือกคอนโดพร้อมอยู่แทน
นอกจากนัน้ เทรนด์การพัฒนาในปีนยี้ งั คงต่อยอดการพัฒนาด้านนวัตกรรมทีอ่ ยูอ่ าศัย Proptech และเน้นการพัฒนาในรูปแบบของ Mixeduse มากขึน้ โดยรวมอาคารส�ำนักงาน โรงแรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และห้างสรรพสินค้า รีเทลไว้ดว้ ยกัน เกิดเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเจริญในพืน้ ที่
ได้อย่างดี และเริม่ ตระหนักถึงสังคมผูส้ งู อายุ โดยในปีนนี้ า่ จะมีการออกแบบ Elderly Care ที่ใส่ใจผูส้ งู อายุในผลิตภัณฑ์กลุม่ อสังหาฯ มากขึน้
ปี 2661 นี้มีแนวโน้มที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังชาวต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ร่วมมือเป็น
พันธมิตรกับบริษัทต่างชาติในปีที่ผ่านๆ มา อาจมีข้อได้เปรียบและสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า จึงสามารถท�ำการตลาดเจาะกลุ่มผู้
ซื้อชาวต่างชาติได้ กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติที่นิยมอสังหาฯ ในไทย เนื่องจากชาวต่างชาติมองว่าอสังหาฯ ในไทยมีราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศตัวเองอย่าง เช่น นักลงทุนชาวจีนหันมาลงทุนอสังหาฯ ในประเทศไทยมากขึน้ เพราะราคาอสังหาฯ ในไทยต�ำ่ กว่าจีนอยูป่ ระมาณ
20-25 % และมีเงื่อนไขการซื้อขายที่ไม่ยุ่งยาก รวมถึงได้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนอสังหาฯ ในประเทศจีน ใน
ขณะเดียวกันฐานของกลุ่มผู้เช่าชาวต่างชาติ หรือ Expat ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้ผลมากที่สุด โดยกลุ่ม Expat กว่า 70% ที่เข้ามา
ท�ำงานในไทยมีตำ� แหน่งงานระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป หรือเป็นพนักงานทีม่ ที กั ษะความช�ำนาญเฉพาะทาง พวกงานวิชาชีพ จะได้รบั สวัสดิการ
จากนายจ้างอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย ที่ทางนายจ้างจ�ำเป็นต้องจัดหาให้ หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงส่งผลให้ชาวต่าง
ชาติตัดสินใจเช่าอยู่อาศัยมากกว่า

รายงานประจ�ำปี 2560
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษทั ฯ ได้ทำ� การเช่าทีด่ นิ และอาคารจากบุคคลอืน่ โดยทรัพย์สนิ ที่ใช้เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร หรือการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ และคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึง่ อันจะท�ำให้บริษทั
อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายส�ำนักงานและคลังสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้
ส�ำหรับสัญญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั ได้ทำ� สัญญาเช่าไว้กบั เครือญาติของผูบ้ ริหารหลักของบริษทั
และ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยท�ำข้อตกลงสัญญาเช่าแต่ละครั้ง มีก�ำหนดอายุของสัญญาครั้งละ 3 ปี และมีเงื่อนไข
พิเศษให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีก�ำหนดเพดานสูงสุดในการปรับขึ้นค่าเช่าแต่ละครั้ง
ไว้แน่นอน และหากผู้ให้เช่าต้องการยกเลิกสัญญาเช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
เจรจาต่อสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าครบก�ำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน
นอกจากนี้ หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษทั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดหาพืน้ ทีแ่ ปลงอืน่ มาให้ใช้ทดแทนหรือชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษทั จึงน่าจะ
ท�ำให้ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคารก่อนก�ำหนดมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และในอดีตทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ
ยังไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า
ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการว่าจ้างผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้าของบริษทั เอง และบริษทั ฯ ท�ำการ
สัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเจ้าของลิขสิทธิต์ ราสินค้าชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยิบซั่มรายหลักให้แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใน
กรณีทผี่ ผู้ ลิตและเจ้าของลิขสิทธิต์ ราสินค้าอาจจะไม่สามารถผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทั ฯ ได้ตามคุณภาพ ปริมาณ เวลา และ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ได้ รวมทัง้ มีความเสีย่ งในการทีเ่ จ้าของลิขสิทธิต์ ราสินค้าอาจบอกเลิกหรือไม่ตอ่ สัญญาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการด�ำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน
โดยเฉพาะบริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์
หลักทีส่ ร้างยอดรายได้ให้กบั บริษทั ฯ ทัง้ ยังได้รว่ มมือกันจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาฝีมอื ผูร้ บั เหมา (Gyproc Training Center) ในบริเวณพืน้ ที่
ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือได้ว่าบริษัทฯ และบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันด้วยดีเสมอมา
ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ ๆ บริษทั ฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับโรงงานผูผ้ ลิตในประเทศ
ที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัท ก�ำหนดไว้มากกว่า 1 แห่ง นอกจากนี้ ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าจากต่างประเทศ
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการท�ำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหลักในการจัดการผลิต และ
สัญญาแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ บริษทั ฯ คาดว่าความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการจัดหาผลิตภัณฑ์จงึ มีโอกาสน้อย และ
ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบแต่ละประเภท
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศทีอ่ าจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทัง้ การบริหาร
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการพิจารณาปรับราคา
ขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสม�่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการ
ก�ำหนดกรอบราคาขาย โดยหากผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องการปรับราคาเกินกว่ากรอบราคาที่ก�ำหนดต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนในการจัดซื้อและแจ้งราคาใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ กรณีทเี่ ป็นการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ในปริมาณสูงอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ บริษทั ฯ มีนโยบายป้องกัน
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศโดยท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward Contract)
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีวงเงินท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะและรูปแบบที่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลอกเลียน
แบบรูปลักษณ์ภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ ลักษณะการใช้งาน และการพัฒนารูปแบบให้มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่ยากต่อการลอกเลียนแบบแต่ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และมีการจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ (Patent) เพื่อป้องกันการ
ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ
ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรส�ำหรับผลิตภัณฑ์วงกบประตูและผลิตภัณฑ์วงกบช่องแสง และได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หน้าตัดโลหะเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รวมทัง้ บริษทั ยังได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน)
ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่ลกู ค้าประเภทผูร้ บั เหมาก่อสร้างตกแต่งภายในเพือ่ น�ำไปยืนยันแก่เจ้าของ
โครงการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคูก่ บั การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างการ
ยอมรับและความภักดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มากยิ่งขึ้น

รายงานประจ�ำปี 2560
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CSR in process

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ร่วมงาน TIDA Night เพือ่ พบปะสังสรรค์กบั ลูกค้าที่
เป็นสถาปนิก และมัณฑนากร

การพัฒนาบุคคลากร
โดยให้การอบรมความรูก้ บั พนักงานบริษทั

ร่วมชมภาพยนตร์กบั ลูกค้า
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

CSR after process

บริษัทดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆ ภาคส่วน ซึ่งการด�ำเนิน
งานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีทั้งในรูป
แบบของ CSR in process และ CSR after process
ดังนี้

ร่วมท�ำกิจกรรมสันทนาการ และเลีย้ งอาหารเด็กก�ำพร้า
ทีส่ ถานรับเลีย้ งเด็กก�ำพร้า บ้านมหาเมฆ

มอบวัสดุกอ่ สร้างอาคารเอนกประสงค์
ให้กบั โรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา
จังหวัดชัยภูมิ
รายงานประจ�ำปี 2560
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CSR- IN PROCESS

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆ ภาคส่วน อันได้แก่

ลูกค้า :

-

-

-
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บริษัทได้ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อย ที่เป็นลูกค้า walk - in มาซื้อของที่หน้า
ร้านของบริษัท โดยบริษัทได้จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะส�ำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และ ผู้รับเหมางาน
ยิบซัม่ ซึง่ มักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องการรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัตกิ ารใช้งานทีล่ ะเอียด บริษทั จึงจัดให้มที มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี
ระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum,
Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และการช�ำระเงิน ซึ่งจะได้ราคาพิเศษ
กว่าราคาปกติ
ในขณะที่ลูกค้ารายย่อย รายเล็กที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษทั บริษัทก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ค่อยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
ทางเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้จดั ให้มศี นู ย์ฝกึ อบรมกับลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมา ให้ได้รบั ความรูใ้ นการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และสามารถ
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจจัดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
บริษทั จัดตัง้ ให้มแี ผนก Call Centre ทีค่ อยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion
และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถวางแผนรับสินค้า
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางในการขายสินค้าที่อำ� นวยความสะดวกและง่ายในการเข้า
ถึงมากขึ้น โดยได้ก�ำลังพัฒนา application ขายสินค้า online โดยเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ
ช�ำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย
สินค้าของบริษทั ถูกออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนัน้ สินค้าของบริษทั จึงถูกออกแบบให้งา่ ยต่อการใช้งาน
สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ท�ำการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิ้น เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพ
สินค้าของบริษัทได้
นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมี Warrantee รับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง
บริษัทยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทุกปีบริษัทได้ร่วมงาน TIDA Night เพื่อการพบปะสังสรรค์กับระหว่าง
สถาปนิก มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นในปี 2560 บริษัทยังได้จัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์กับลูกค้าโดยน�ำทีมกลุ่มลูกค้ามัณฑนากรกว่า 80 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอีกด้วย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

พนักงาน :

บริษทั ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคคลากรทีร่ ว่ มพัฒนาให้บริษทั มีความเติบโต ดังนัน้ บริษทั จึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวติ โดย
จัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน อีกทั้งยังได้
ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
ด้านการพัฒนาบุคคลากร บริษัทเห็นความส�ำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ความรูเ้ รือ่ งสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรูเ้ รือ่ งการติดตัง้ สินค้า ตลอดจนความรูใ้ นเรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ บริษทั ให้ความส�ำคัญมาก บริษทั มีการพัฒนาระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ขึน้ มารองรับการท�ำงานของพนักงาน ท�ำให้สามารถควบคุมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆ ให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะ
การบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น
จากเจตนารมณ์ของบริษัทที่อยากให้พนักงานท�ำงานบนพื้นฐานของความสุข เพราะบริษัทเชื่อว่าเมื่อพนักงานท�ำงานด้วยความ
สุขและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จะท�ำให้งานทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพงานทีด่ ขี นึ้ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั จึงมีการพัฒนาและยกระดับจาก
พนักงานระดับล่างให้เป็นพนักงานปฎิบัติงาน เช่นมีการพัฒนาพนักงานส่งของ ขึ้นมาเป็นพนักงานเก็บเงิน ตามความสมัคร
ใจของพนักงาน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละแผนก โดยหัวหน้างานและพนักงานได้มีการพูดคุยและ
เสนอแนะแนวทางในการท�ำงาน ที่เขาเหล่านั้นจะมีความสุขกับงาน และท�ำงานตรงตามความถนัด ตลอดจนชี้แนะและแก้ไขจุด
บกพร่องของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทมีโครงการ
เลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับประทานอาหาร
ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญของความ
สัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิล�ำเนา
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กำ� หนดให้วนั เกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวันหยุด
พิเศษ ซึ่งให้พนักงานได้ท�ำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับ ดูแลกกิจการที่ดี ทั้งในส่วนของ
การบริหารงาน โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะตรวจสอบดูแลควบคุมงานตรวจสอบภายใน มีการประชุมและพิจารณาปรับปรุงมาตรา
งานให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มก�ำลังความสามารถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในขณะ
เดียวกันบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระส�ำคัญของบริษัทอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
แต่เมื่อมีเรื่องเร่งด่วน กรรมการของบริษัทมีความยินดีและให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมในกรณีเร่งด่วน
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ให้การสรรหามีความโปร่งใสและมีคา่ ตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทุกๆ ฝ่าย
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในการทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั
ได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญครบถ้วน
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นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�ำ WEBSITE เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้
ทราบถึงกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทผ่านทาง WEBSITE : www. Buildersmart.com

เจ้าหนี้:

บริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลเรื่องภาระหนี้สิน ทั้งที่มีต่อสถาบันการเงิน และองค์กรเอกชนให้มีการจ่ายตรงตามก�ำหนดเสมอ
มา ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินเดิม และ
เป็นสถาบันการเงินรายใหม่ ได้ให้ความสนใจในการสนับสนุนเพิ่มเติมกับบริษัท และบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องการช�ำระหนี้ครบ
ก�ำหนดกับเจ้าหนี้รายใด

คู่ค้า (Supplier) :

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความ
สัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อที่จะให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท

สื่อมวลชน :

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการสื่อสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทได้จัดจ้างมืออาชีพในการประสานงานและ
แถลงข่าวกับสื่อมวลชน และมีการให้ข่าวอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของบริษัท อนึ่งบริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการท�ำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน และมีการ
เลี้ยงขอบคุณนักข่าวทุกปี

คู่แข่งทางการค้า :

ในธุรกิจยิบซั่มซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของบมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม พนักงานขายของบริษัททั้ง 2 ไม่มีการขัดแย้งทาง
ด้านผลประโยชน์ในการขาย เนื่องจากพนักงานขายด�ำเนินงานบนจรรยาบรรณในการขาย ไม่แย่งลูกค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้ง 2
มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทและคู่ค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางในการท�ำธุรกิจของบริษทั บริษทั ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มนี โยบาย
กลั่นแกล้งคู่แข่งทางการค้า บริษัทเน้นจุดขายที่คุณภาพสินค้าเป็นหลัก จึงด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่
แข่งทางการค้า

สิ่งแวดล้อม :

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจ
จะกล่าวได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษทั ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับทีต่ งั้ โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึง่ เป็น
พื้นที่สีม่วง)ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด บริษทั จึงได้จดั ซือ้ รถบรรทุกซึง่ ใช้กา๊ ซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าด้วย
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CSR- AFTER PROCESS

เริม่ จากแนวคิดของผูบ้ ริหารทีเ่ ห็นความส�ำคัญของการศึกษาไทย จึงได้รว่ มกับเพือ่ นชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า 20 ปี จัดตัง้
โรงเรียนโบว์มอนท์ ตัง้ อยูท่ อี่ .บ้านซับใหญ่ จ.ชัยภมิ โดยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชพิ ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
นายสัญชัย เนือ่ งสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธแิ ห่งนีด้ ว้ ย
กลุม่ ผูก้ อ่ ตัง้ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้การศึกษากับเด็กไทยในชนบท ซึง่ ส่วนมากพ่อแม่ได้เข้ามาท�ำงานในพืน้ ทีเ่ มืองหลวง และได้ฝากเด็กให้อยู่
ในความอุปการะของปูย่ า่ ตายาย ได้มคี ณุ ภาพการศึกษาทีด่ ี จึงได้สร้างโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรูอ้ ย่างผสมผสาน มีการสอนอย่างมี
คุณภาพ ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย พร้อมทัง้ ดูแลเรือ่ งรถโรงเรียนและอาหารกลางวันให้กบั เด็กนักเรียน
โดยมีเงือ่ นไขให้คณุ พ่อคุณแม่มสี ว่ นร่วมในการออกแรงเพือ่ พัฒนาโรงเรียนเทอมละ 15 ชัว่ โมง โรงเรียนดังกล่าวมีทง้ั ครูทเี่ ป็นคนไทย และ
ชาวต่างชาติ สอนตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1-4 อนาคตจะขยายถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยหลักสูตรทีส่ อนได้รบั การรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ปัจจุบนั มีครู 14 คน นักเรียนประมาณ 180 คน ซึง่ การบริหารงานและการด�ำเนินงานมีคา่ ใช้จา่ ยประมาณปีละ 8 ล้านบาท ซึง่ ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลครึง่ หนึง่ ส่วนทีเ่ หลือเป็นการรับบริจาคจากผูใ้ จบุญทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทีผ่ า่ นมาผูบ้ ริหารและบริษทั ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด ในปี 2559 บริษทั ได้สร้างบ้านพักครูให้กบั โรงเรียน
ในปี 2560 บริษทั ก็ยงั ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง โดยมอบวัสดุกอ่ สร้างอาคารอเนกประสงค์ มูลค่า ประมาณ 100,000 บาท และอนาคต
บริษทั อยูร่ ะหว่างหาพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ คี วามสนใจในแนวทางเดียวกันสนับสนุนค่าใช้จา่ ยของโรงเรียนต่อไป
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ทำ� กิจกรรมสันทนาการ ร่วมเล่นเกมส์ และเลีย้ งอาหารเด็กก�ำพร้า ในโครงการอิม่ ท้อง..น้องสนุก ทีส่ ถานรับเลีย้ งเด็ก
ก�ำพร้า บ้านมหาเมฆ
บริษทั ขอกล่าวโดยสรุปว่า ถึงแม้วา่ บริษทั ยังไม่มกี ารก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่บริษทั มีความตัง้ ใจจริง
ทีจ่ ะคืนก�ำไรให้สงั คมและดูแลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน เพือ่ ความเติบโตทีย่ งั่ ยืนคูก่ บั บริษทั ตลอดไป
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 218,514,314.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ
0.10 บาท มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 189,598,06.60 บาท

ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 ล�ำดับแรกของบริษทั ฯ (รวมผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

1. นางพัทยา พิเชฐพงศา
2. กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์/1
3. นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
6. กลุ่มนายสุเรช ซูบรามาเนียม/2
5. นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์
4. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์
8. นางเกศรา มานะศิลป์
7. น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
9. นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ
10. นาย ภูริชญ์ กูลโฆษะ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

245,063,700
242,500,000
148,250,400
125,268,159
86,356,800
84,781,200
68,199,250
58,833,100
53,744,400
40,000,000
742,983,667
1,895,980,676

12.93%
12.79%
7.82%
6.61%
4.55%
4.47%
3.60%
3.10%
2.83%
2.11%
39.19%
100.00%

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)
/2
กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา)
(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 กุมภาพันธ์ 2561)

การออกหลักทรัพย์อื่นระหว่างปี
- ไม่มี
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล

1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
3. นายหยาง ชวน โมห์
4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
5. นายเอนก พิเชฐพงศา
6. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
7. ดร.ธีรธร ธาราไชย
8. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนายหยาง ชวน โมห์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ
ตราส�ำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือก
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการในขณะ
นัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะ
กรรมการในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการ
บริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือ
บุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนึง่ คนหรือหลายคน และ/หรือต�ำแหน่งอืน่ ใด ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจก�ำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก�ำหนดอ�ำนาจให้แก่บุคคล
ดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอ�ำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้ก�ำหนดไว้ว่าเป็นอ�ำนาจ
ของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใด
ตามความเหมาะสมเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ จัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถกู
ต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยจัดให้มหี น่วย
งานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงาน
ทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ การมอบหมายให้บคุ คล
อื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจาก
นี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับ
การแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วง
ที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�ำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล

1. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
2. ดร.ธีรธร ธาราไชย
3. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมมีแจน
โดยมี นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสายของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความช�ำนาญทีเ่ หมาะสมต่อภารกิจที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงความรูแ้ ละความสามารถในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือ่ งเกีย่ วกับการ
จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท�ำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้ดงั นี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7) จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล

1. นายเอนก พิเชฐพงศา
2. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
3. ดร.ธีรธร ธาราไชย
4. นายหยาง ชวน โมห์

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2560
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(ก) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ต�ำแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
(ข) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
(ก) กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
(ข) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึน้ ไปได้รับผลตอบแทน (ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
/ ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง / ค่าเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
4. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปีโดยได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล

1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
2. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
3. นายหยาง ชวน โมห์
4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ สนอการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้ จากกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารจ�ำนวนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอ�ำนาจสั่งการ วางแผน และด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ก�ำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
5. มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ก�ำหนดให้รายการทีก่ รรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ให้กรรมการบริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องด�ำเนินการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริษัท รายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นผูบ้ ริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และรายงานการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
2. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
3. เป็นผู้ก�ำหนดและก�ำกับดูแลการด�ำเนินการโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4. มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับความส�ำคัญ
6. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�ำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทน
7. มีอ�ำนาจด�ำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
8. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ
การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ น หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของ บริษัทฯ
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล

1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
3. นายหยาง ชวน โมห์
4. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
5. นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
6. นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์
7. นางรชนีกร สันคนาภรณ์
8. นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร
(Organization Chart)

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหยาง ชวน โมห์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายในประเทศ
และการตลาด

นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์
ผู้จัดการอาวุโลฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางรชนีกร สันคนาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา
และบริหารผลิตภัณฑ์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่จัดการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปี
ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะ
สม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส
กรรมการ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 0.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายเอนก พิเชฐพงศา
นายหยาง ชวน โมห์
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.08
0.08

0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.08
0.08

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารค�ำนวณตามโครงสร้างผูบ้ ริหารล่าสุด โดยจ�ำนวนผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์คำ� นิยาม ผูบ้ ริหาร ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2560 จ�ำนวน 7 คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน
โบนัส
คอมมิชชั่น
อื่นๆ
รวม

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560
ล้านบาท

12.79
1.50
0.93
1.24
16.47

14.17
0*
0.68
1.06
15.91

* เนื่องจากเปลี่ยนแปลงก�ำหนดวันจ่ายโบนัสจาก 31 ธันวาคม 2560 เป็น 30 เมษายน 2561 ตามประกาศของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ ไม่ ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2560
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จ�ำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
บมจ.บิวเดอสมาร์ท
31 ธ.ค. 59

- พนักงานประจ�ำ
- พนักงานรายวัน
รวม

115 คน
0 คน
115 คน

บจก. ดีแอนด์ดับบลิว
(เอเชีย)

บจก.อินสตอลไดเรค

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

117 คน
0 คน
117 คน

3 คน
0 คน
3 คน

31 ธ.ค. 60

0 คน
0 คน
0 คน

31 ธ.ค. 59

77 คน
0 คน
77 คน

31 ธ.ค. 60

40 คน
0 คน
40 คน

บจ. แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์
31 ธ.ค. 59

8 คน
0 คน
8 คน

31 ธ.ค. 60

8 คน
0 คน
8 คน

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

บมจ.บิวเดอสมาร์ท
ปี2559 ปี2560

ค่าตอบแทนพนักงานประจ�ำ
(เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*และ 65.39
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ )
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน
(ค่าจ้าง)
รวม
65.39

บจก.อินสตอลไดเรค
ปี2559
ปี2560

บจก. ดีแอนด์ดับบลิว
(เอเชีย)
ปี2559 ปี2560

บจ. แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์
ปี2559
ปี2560

64.89

2.03

1.05

30.51

17.90

3.51

10.02

-

-

-

-

-

-

-

64.89

2.03

1.05

30.51

17.90

3.51

10.02

หมายเหตุ :		 บริษัทฯ มีข้อก�ำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการค�ำนวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ท�ำไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัท จะจ่ายค่า
คอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิม่ เติมความรู้ และวิวฒ
ั นา
การใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษทั มีการจัดฝึกอบรมให้ความรูภ้ ายในองค์กรเป็น
ประจ�ำสม�ำ่ เสมอในเรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ตลอดจนให้ความรูใ้ นการติดตัง้ สินค้าของบริษทั แก่พนักงานและบุคคลภายนอกทีส่ นใจ
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2558-2560 สามารถแสดงได้ดังตาราง
(หน่วย : บาท)

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ
รวม
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ปี 2558

79,463
79,463

ปี 2559

1,302,890.13
1,302,890.13

ปี 2560

1,082,038.04
1,082,038.04

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มี
ส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งมีสาระส�ำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระและเสนอชือ่ กรรมการได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยส�ำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2561
3. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
4. บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณา ทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และ/หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด และก�ำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของ
ผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงก�ำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส�ำคัญๆ หรือตามที่
กฎหมายก�ำหนด
5. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การด�ำเนิน
การประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อ
ซักถามตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ประธานกรรมการทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก�ำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
6. หลังเสร็จสิน้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะท�ำการแจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีกอ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิด
ท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษทั จะมีการบันทึกการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ โดยมีเนือ้ หาทีป่ ระชุมถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงรายละเอียดกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญ เป็นต้น เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2560
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอ�ำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับ
มอบอ�ำนาจในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยตนเองได้
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
2. บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�ำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทจะแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบ
ถัดไป กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั จึงไม่มโี อกาสใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์แห่งตน อีกทัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั จะต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตาม
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล
นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคง
โดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความส�ำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. บริษทั ได้มกี ารประชุมพนักงานประจ�ำปี เพือ่ สือ่ สารเกีย่ วกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำปีทชี่ ดั เจนให้
กับพนักงานทุกคนได้รบั ทราบ และมีคมู่ อื พนักงานเพือ่ ให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฎิบตั ิ บทลงโทษ รวมถึงสวัสดิการ
ที่บริษัทให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนักงาน

ประชุมพนักงานประจ�ำปี
2. บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของพนักงานทุกคนเป็นอันดับแรกและถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ของแต่ละบริษัท ในการหามาตรการ เพื่อ
สร้างความปลอดภัยในการท�ำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคนให้เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยในการ
ท�ำงานของพนักงาน บริษัทมีการซ้อมหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำทุกปี
3. บริษทั มีนโยบายและระเบียบปฎิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเป็นธรรมต่อลูกค้า มีการแบ่งลูกค้าทีช่ ดั เจนแยกตามกลุม่ การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า
และผลิตภัณฑ์หลักทีล่ กู ค้าซือ้ และมีให้สทิ ธิพเิ ศษในแต่ละกลุม่ ลูกค้าอย่างชัดเจน มีแผนกพิจารณาเครดิตส�ำหรับลูกค้าเครดิต ซึง่
ในการให้เครดิตมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิด
ชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
4. บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นธรรม มีระเบียบวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจนโปร่งใส และยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็น
หลัก คูค่ า้ ส่วนใหญ่จะติดต่อกันมานาน มีความสัมพันธ์ทดี่ ี บริษทั ไม่มปี ญั หาในเรือ่ งการช�ำระเงิน ช�ำระเงินตรงตามเครดิตที่ได้รบั
มาโดยตลอด การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน บริษัท
ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
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5. บริษัทมีระเบียบปฎิบัติในอันที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ทุกราย โดยเฉพาะเจ้าหนี้ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัท
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท และสามารถช�ำระหนี้คืนตรง
ตามก�ำหนด จนกระทั่งบริษัทได้รับความเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมากขึ้น เห็นได้จากบริษัทได้รับวงเงิน
สินเชื่อเพิ่มขึ้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ต�่ำกว่าอัตรามาตราฐานธนาคาร
6. บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมใน
วาระและโอกาสที่เหมาะสม
7. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (whistle blowing)
ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมตั นิ โยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยได้เปิดเผยนโยบายและแบบฟอร์มในการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนใน website ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ 4 ช่องทาง คือ
• ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ
• ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
• โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
• ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท
โดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูก
ร้องเรียน เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าํ เป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีม่ า
ของข้อมูล หรือบุคคล ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่วา่ จะโดยการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื่นใดที่
มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ คือ
1.) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2.) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัท น�ำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
3.) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
4.) ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัท ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900
ในปี 2560 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป ได้มโี อกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด

งาน Opportunity Day
รายงานประจ�ำปี 2560
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้
มีส่วนร่วมในการก�ำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอด
จนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้
แก่กจิ การ และความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาจาก
ฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือ
เป็นการถ่วงดุลของกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจในการด�ำเนินการของคณะกรรมการดัง
กล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้
1.) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2.) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีส่ ามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ ภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้กบั
บริษัทได้
3.) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4.) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
มหาชนจ�ำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะ
ประธานในที่ประชุมจะส่งเสริม ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการ
เสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส�ำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะน�ำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมพร้อมทั้งก�ำหนดให้กรรมการมีหน้าที่
ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น นอกจากนี้บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบ
ถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษทั งบการเงินรวมของบริษทั
และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งได้
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�ำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษทั จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ พบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยหลักสูตรเบือ้ งต้นทีก่ รรมการ
บริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความ
รู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

สถิติการเข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายหยาง ชวน โมห์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายเอนก พิเชฐพงศา
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ปี 2560

4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพือ่ ให้กรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

การเข้าร่วมประชุม /
จ�ำนวนครั้งการประชุม

4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง

รายงานประจ�ำปี 2560
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ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เนื่องจากไม่มีวาระที่ต้องพิจารณา จึงไม่มีการประชุมในปี 2560 โดยรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
นายหยาง ชวน โมห์

การเข้าร่วมประชุม /
จ�ำนวนครั้งการประชุม

0/0 ครั้ง
0/0 ครั้ง
0/0 ครั้ง
0/0 ครั้ง

หมายเหตุ 		 ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อครั้งการประชุม
คณะกรรมการ ดังนี้
		 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
		 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 		
20,000 บาท

สรุปอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้มีมติทบทวนอ�ำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดังนี้
รายการธุรกรรมการค้าปกติ :
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาและบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติของ
บริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :
ถ้าขนาดของเงินให้กยู้ มื สะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้อยูด่ ลุ ยพินจิ ของคณะกรรมการ แต่ถา้ น้อยกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง
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รายการ
(ต่อครั้ง)

ธุรกรรมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกขนาดของรายการ
ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ
มูลค่าสะสมมากกว่า 30 ลบ.
มูลค่าสะสมระหว่าง 10-30 ลบ.
มูลค่าสะสมน้อยกว่า 10 ลบ.
เงินลงทุน / เงินฝาก

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

P
P
P
P
P

ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร
(CEO)

ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารเงิน
(CFO)

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย

ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
P
P
P

P
P

P

P
P
P
P

P
P
P
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ

อนึง่ ในกรณีทบี่ ริษทั หรือบริษทั ย่อยเข้าท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั อ�ำนาจอนุมตั จิ ะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ “ รายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน ”ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย
ในกรณีทีบริษัทหรือบริษัทย่อยท�ำรายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ อ�ำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ “รายการได้มา จ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ควบคู่ด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาขึน้ มาท�ำหน้าที่โดยเฉพาะ ทัง้ นีบ้ คุ คลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ต้องเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้อง
ไม่เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
กรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่าน ต้องไม่มปี ระวัตกิ ระท�ำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้ นหลังก่อนวันยืน่ ค�ำขออนุญาต รวมทัง้ ไม่มปี ระวัติ
ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการ
จดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดัง
กล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญ
อื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก�ำกับ
ดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและน�ำมา
จัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันตามก�ำหนด
รายงานประจ�ำปี 2560
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ส�ำหรับการดูแลเรื่องการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการ
เปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�ำหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจและหน้าที่ ซึ่ง
บริษัทได้มีการก�ำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้ส�ำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชี
การเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โดยจะมีการเปิดเผย
ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลัง
จากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และทีผ่ า่ นมาไม่พบว่ามีการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
บริษทั มีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญของกรรมการและผูบ้ ริหาร อาทิ ข้อมูลเกีย่ วกับญาติพนี่ อ้ ง การเข้าไปเป็นผูถ้ อื หุน้
ในนิตบิ คุ คลอืน่ ใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ใด เป็นต้น ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญให้แก่
เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัท
จะน�ำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง รวมทั้งได้มีข้อก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าท�ำธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร ซึง่ อาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกีย่ วโยงกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เลขานุการบริษทั แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบเพื่อด�ำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะด�ำเนินการลงโทษ
ตามที่ได้ก�ำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
*ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2561 ได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เพื่ออนุมัติต่อไป
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2561			
1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

1
2
3
4
5
6
7

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว(เอเชีย) จ�ำกัด
บริษัท บิวดิ้ง บลิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
รวมค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

(หน่วย : บาท)

2559

2560

2561*

330,000
65,000
85,000
45,000
40,000
20,000

366,000
55,000
93,500
20,000
80,000
20,000

585,000

634,500

410,000
25,000
93,500
20,000
230,000
20,000
180,000
978,500

570,000
30,000
165,000

624,000

765,000

865,500

690,000
30,000
181,500
150,000
120,000
1,171,500

1,350,000

1,500,000

2,150,000

900,000

990,000

1,100,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

1
2
3
4
5

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว(เอเชีย) จ�ำกัด
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
รวมค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น
งบเฉพาะบริษัท

181,500
60,000

ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2560
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ไม่มกี ารท�ำรายการกับบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

กรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของการท�ำรายการนั้น ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
อิสระเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ (แล้ว
แต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีทบี่ ริษทั มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและมีราคาตลาดซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสมของการท�ำรายการนั้น

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุม เพือ่ ผ่านมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) เพือ่ ดูแลให้รายการระหว่างกันเป็น
ไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนดของตลาด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับบริษทั ผูส้ อบบัญชี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/ 2561 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อร่วมกันสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในส�ำหรับปี 2560 ซึ่งจากการสอบทานผลงานการควบคุม
ภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยตลอดปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารตรวจสอบการควบคุมภายใน ในส่วนงานทีเ่ กีย่ ว
กับการควบคุมเครดิต, สินค้าคงคลัง, การจัดซือ้ , การควบคุมงบประมาณ และการตัง้ ส�ำรองหนีข้ องบริษทั พบว่าบริษทั มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในส�ำหรับส่วนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในภาพรวมบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดีข้ึนและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
อาทิ การก�ำกับดูแลให้งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และได้แสดง
ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระตามที่พึงจะเป็น และได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2560 โดยเน้นการปฎิบัติตามมาตราฐานบัญขีและการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งฟังการ
ชี้แจงและได้ซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท�ำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดกรอบนโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน (whistleblower policy) และวิธีการปฎิบัติงานที่
ชัดเจน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับบริษัทผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการสอบทานพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ด้วยความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทส�ำหรับปี 2560 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่
รองรับทั่วไป
ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ และมีการรายงานทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งได้สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และมีการ
ก�ำกับดูแลที่เหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่างบการเงินของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสาระส�ำคัญแล้ว
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการบริษัท
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ
และคณะกรรมการบริ
บิวเดอสมาร์
จ�ำกัด (มหาชน)
เสนอ ผูผูถ้ ้ถือือหุหุน้ ้นและคณะกรรมการบริ
ษทั บิษวัทเดอสมาร์
ท จํากัดท (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั บิ วเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวมและงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทีกาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุด ตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
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1

การวัดมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพือ การลงทุน - โครงการทีพ กั อาศัยเพือ ผู้เกษียณอายุ
ความเสี ยง
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงวัดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - โครงการที
พักอาศัยเพือผูเ้ กษียณอายุดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในเรื องนี เนื องจาก ราคายุติธรรมดังกล่าวได้อา้ งอิงจากราคา
ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดทีประเมินขึนโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทีบริ ษทั ย่อยว่าจ้าง ซึ งต้องใช้ดุลยพินิจทีสาํ คัญของ
ฝ่ ายบริ หารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีนาํ มาเทียบเคียง รวมถึงการกําหนดสมมติฐานทีสาํ คัญ
ในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดดังกล่าวให้เทียบเคียงได้กบั ทรัพย์สินทีประเมิน
การตอบสนองความเสี ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนซึ งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีบริ ษทั ย่อยว่าจ้าง
โดยประเมิ นความรู ้ ความสามารถ ความอิ สระและความเที ยงธรรมของผูป้ ระเมิ นอิสระ และพิจารณาความเหมาะสมของ
สมมติฐานทีสาํ คัญทีใช้ในการคํานวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี
-

พิจารณาความคล้ายคลึงของทรัพย์สินทีนาํ มูลค่าตลาดมาใช้เที ยบเคียง เกี ยวกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของบริ ษทั ย่อย
ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทีใช้ในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพือกําหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนของบริ ษทั ย่อย เช่น ความแตกต่างของลักษณะ ขนาดและสภาพแวดล้อมของอสังหาริ มทรัพย์ทีนาํ มา
เปรี ยบเทียบ

นอกจากนี ขา้ พเจ้า ได้พิจ ารณาความเหมาะสมของรายการที บันทึ กในงบการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล เพือให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรืองอืน
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอืนทีอยูใ่ นสํานักงานเดียวกัน ซึงแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานประจําปี นัน ซึ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีน ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมัน ต่อข้อมูลอืน
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที เกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งที มี
สาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือให้ผมู ้ ีหน้าทีกาํ กับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี โดยถูกต้องตามที ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องที
เกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมี
ความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือมัน ในระดับสู ง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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-

ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง
ต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยง
ทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

-

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

3

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า
มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง

-

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

-

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสาํ คัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที เกี ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ท งั หมดตลอดจนเรื องอืนซึ งข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีขา้ พเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื องที สือสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ที มีนัยสําคัญมากที สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที
ยากที จ ะเกิ ด ขึ น ข้า พเจ้า พิจ ารณาว่าไม่ค วรสื อ สารเรื องดัง กล่ าวในรายงานของข้า พเจ้าเพราะการกระทําดังกล่า วสามารถ
คาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสาร
ดังกล่าว

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ วันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายงานประจ�ำปี 2560 4
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5
4, 6
4
7

81,173,746.96
87,194,522.36
101,375,697.42
5,575,572.29
275,319,539.03

172,230,283.02
91,036,222.78
99,817,042.52
7,283,226.37
370,366,774.69

57,439,285.83
69,723,562.76
100,500,000.00
51,992,529.29
1,276,725.40
280,932,103.28

149,912,914.10
78,472,333.07
44,210,000.00
61,233,728.87
1,518,417.13
335,347,393.17

8
9
10
3, 11
3, 12
3, 13
14
20

32,750,000.00
11,188,800.00
139,263,662.19
62,500,000.00
29,327,637.98
13,063,844.07
4,774,970.12
5,105,923.29
297,974,837.65
573,294,376.68

40,250,000.00
125,780,322.74
25,917,641.36
10,806,052.51
4,774,785.00
4,438,425.79
211,967,227.40
582,334,002.09

29,750,000.00
168,024,746.81
11,188,800.00
10,944,239.76
5,324,149.34
3,896,136.76
743,770.17
229,871,842.84
510,803,946.12

38,750,000.00
170,754,310.00
14,218,044.58
4,146,878.57
3,595,141.42
1,239,601.85
232,703,976.42
568,051,369.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินมัดจํารับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หุ ้นกูร้ ะยะสัน
หนีสินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส ิ นหมุนเวียน
หนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
หนีสินจากเงินทีตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินประกันผลงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
รวมหนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 2,047,361,510 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,695,980,676 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15
4, 16

5,202,318.83
104,928,898.67
23,533,942.52
5,504,664.47
-

710,961.50
101,495,553.74
28,186,413.45
3,349,294.01
100,000,000.00

4,176,083.97
85,282,840.70
2,227,256.79
5,504,664.47
-

85,736,741.81
4,049,168.07
2,867,623.13
100,000,000.00

18

1,534,751.17
2,230,213.92
142,934,789.58

1,815,446.45
2,107,435.35
237,665,104.50

1,429,806.51
2,194,345.89
100,814,998.33

1,441,806.22
2,082,387.05
196,177,726.28

18

1,540,335.82
43,368,000.00
6,977,986.00
1,723,847.47
5,235,357.74
58,845,527.03
201,780,316.61

3,075,086.98
7,074,285.02
10,149,372.00
247,814,476.50

1,531,280.10
5,365,323.00
6,896,603.10
107,711,601.43

2,961,086.60
5,306,595.00
8,267,681.60
204,445,407.88

22

204,736,151.00

204,736,151.00

204,736,151.00

204,736,151.00

22
22

169,598,067.60
142,273,285.93

169,598,067.60
142,273,285.93

169,598,067.60
142,273,285.93

169,598,067.60
142,273,285.93

24

8,145,278.78
49,497,401.44
1,969,644.51
371,483,678.26
30,381.81
371,514,060.07
573,294,376.68

6,201,957.15
14,576,915.58
1,688,852.46
334,339,078.72
180,446.87
334,519,525.59
582,334,002.09

8,145,278.78
83,075,712.38
403,092,344.69
403,092,344.69
510,803,946.12

6,201,957.15
45,532,651.03
363,605,961.71
363,605,961.71
568,051,369.59

17

19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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69

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ท จํากัท
ด (มหาชน)
ษทั ย่ อยและบริษัทย่อย
บริบริษษทั ัทบิบิวเดอสมาร์
วเดอสมาร์
จำ�กัด และบริ
(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สำ�หรั
บงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สํ าหรับงวดปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
4, 28

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
562,697,900.17 521,152,229.96 453,120,212.16 429,171,899.61
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(394,785,616.86) (382,633,578.42) (304,326,843.00) (303,167,451.82)
กําไรขันต้ น
167,912,283.31 138,518,651.54 148,793,369.16 126,004,447.79
รายได้อืน
10,142,154.59
7,249,765.66
8,777,494.07
6,454,878.50
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
12
27,003,444.71
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(65,494,298.90) (57,984,357.32) (40,248,665.88) (36,948,838.20)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(86,902,959.53) (88,633,448.41) (60,218,161.83) (63,348,515.89)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(2,729,563.19)
ต้นทุนทางการเงิน
(1,575,922.98)
(5,210,801.64)
(5,184,228.52)
(4,416,777.20)
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
51,084,701.20
(6,060,190.17) 49,190,243.81
27,745,195.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
21
(15,696,811.99)
(4,640,036.55) (10,323,811.23)
(4,972,316.20)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี
35,387,889.21 (10,700,226.72) 38,866,432.58
22,772,878.80
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
1,325,853.22
(543,813.38)
619,950.40
(382,994.42)
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
280,792.05
1,292,801.72
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน สํ าหรับปี
1,606,645.27
748,988.34
619,950.40
(382,994.42)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
36,994,534.48
(9,951,238.38) 39,486,382.98
22,389,884.38
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )

35,537,954.27
(150,065.06)
35,387,889.21

(10,634,983.59)
(65,243.13)
(10,700,226.72)

38,866,432.58
38,866,432.58

22,772,878.80
22,772,878.80

37,144,599.54
(150,065.06)
36,994,534.48

(9,885,995.25)
(65,243.13)
(9,951,238.38)

39,486,382.98
39,486,382.98

22,389,884.38
22,389,884.38

0.021
1,695,981

(0.007)
1,565,826

0.023
1,695,981

0.015
1,565,826

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
70

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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24

22
27

24

109,055,084.60
142,273,285.93

27,857,655.40
-

169,598,067.60

33,218,201.33

142,273,285.93

169,598,067.60

141,740,412.20

142,273,285.93

169,598,067.60

ทุนเรือนหุ้นทีออกและ
ส่ วนเกิน
ชําระแล้ ว
มูลค่ าหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
เพิมทุนจดทะเบียน
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
การเพิมขึนซึงส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลียนแปลง
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่ วนของบริษทั ใหญ่

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

1,138,643.94
6,201,957.15

-

5,063,313.21

1,943,321.63
8,145,278.78

6,201,957.15

(1,138,643.94)
14,576,915.58

(4,675,411.53)
(10,634,983.59)
(543,813.38)

31,569,768.02

35,537,954.27
1,325,853.22
(1,943,321.63)
49,497,401.44

14,576,915.58

-

(543,813.38)
543,813.38

-

1,325,853.22
(1,325,853.22)
-

-

1,688,852.46

1,292,801.72
-

396,050.74

280,792.05
1,969,644.51

1,688,852.46

1,688,852.46

748,988.34
543,813.38

396,050.74

1,606,645.27
(1,325,853.22)
1,969,644.51

1,688,852.46

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รวมองค์ ประกอบ
จัดสรรแล้ ว
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณ
อืนของส่ วนของ
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
การคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผู้ถือหุ้น
การแปลงค่ างบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

334,339,078.72

136,912,740.00
(4,675,411.53)
(9,885,995.25)
-

211,987,745.50

37,144,599.54
371,483,678.26

334,339,078.72

รวม

245,090.00
180,446.87

(65,243.13)
-

600.00

(150,065.06)
30,381.81

180,446.87

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มี
อํานาจควบคุม

245,090.00
334,519,525.59

136,912,740.00
(4,675,411.53)
(9,951,238.38)
-

211,988,345.50

36,994,534.48
371,514,060.07

334,519,525.59

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

8
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

24

22
27

24

หมายเหตุ

27,857,655.40
169,598,067.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

109,055,084.60
142,273,285.93

33,218,201.33

142,273,285.93

169,598,067.60
141,740,412.20

142,273,285.93

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
สามัญ

169,598,067.60

ทุนเรือนหุ้นทีอ อก
และชําระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับปี :
เพิมทุนจดทะเบียน
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับปี :
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,138,643.94
6,201,957.15

5,063,313.21

1,943,321.63
8,145,278.78

6,201,957.15

จัดสรรแล้ว
สํ ารองตามกฎหมาย

(4,675,411.53)
22,772,878.80
(382,994.42)
(1,138,643.94)
45,532,651.03

28,956,822.12

38,866,432.58
619,950.40
(1,943,321.63)
83,075,712.38

45,532,651.03

ยังไม่ ได้ จดั สรร

กําไรสะสม

(382,994.42)
382,994.42
-

-

619,950.40
(619,950.40)
-

-

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณ
การคณิตศาสตร์ ประกันภัย

(382,994.42)
382,994.42
-

-

619,950.40
(619,950.40)
-

-

รวมองค์ ประกอบอืน ของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

องค์ ประกอบอืน ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน -

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

136,912,740.00
(4,675,411.53)
22,389,884.38
363,605,961.71

208,978,748.86

39,486,382.98
403,092,344.69

363,605,961.71

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบกระแสเงิ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํน
ากัดสด
(มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงิ
สด
บริ
ษัท บิวนเดอสมาร์
ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับบงวดปี
สินสสุ ดิ้นวัสุนดทีวั 31นที
ธัน่ 31
วาคมธัน
พ.ศ.
2560พ.ศ. 2560
สำ�หรั
งวดปี
วาคม

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
หนี สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(กําไร)ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจากอัตราแลกเปลียน - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สินดําเนิ นงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
เงินมัดจํารับล่วงหน้า
หนี สินหมุนเวียนอืน
หนี สินจากเงินทีตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
เงินประกันผลงาน
เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

51,084,701.20

(6,060,190.17)

49,190,243.81

27,745,195.00

(548,681.95)
2,080,952.83
822,466.60
10,845,676.95
(27,003,444.71)
(1,241,052.99)
1,547,709.00
(2,047,966.57)
1,575,922.98

2,237,877.55
666,864.44
(4,448.17)
8,624,073.16
756,512.48
1,201,430.02
5,210,801.64

60,268.48
834,693.98
2,729,563.19
(9,344.79)
5,384,895.46
(1,282,000.48)
833,666.00
(7,487,452.71)
5,184,228.52

1,201,429.21
277,152.18
(4,448.17)
4,856,647.57
(96,557.34)
771,568.00
4,416,777.20

37,116,283.34

12,632,920.95

55,438,761.46

39,167,763.65

4,395,978.88
(3,639,607.73)
1,707,654.08
(667,497.50)

(14,464,358.87)
7,793,866.59
3,318,041.95
(1,170,881.39)

9,003,248.90
8,406,505.60
241,691.73
495,831.68

(9,321,836.58)
5,295,698.47
1,801,209.08
(516,510.96)

10,232,665.11
(4,652,470.93)
122,778.57
43,368,000.00
1,723,847.47
89,707,631.29
(8,624,423.71)
81,083,207.58

14,273,019.41
6,917,317.15
(1,215,180.15)
28,084,745.64
(3,156,585.81)
24,928,159.83

2,012,234.64
(1,821,911.28)
111,958.84
73,888,321.57
(8,142,752.83)
65,745,568.74

21,442,936.73
333,189.75
(1,220,753.21)
56,981,696.93
(3,156,585.81)
53,825,111.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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งบกระแสเงิ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จําน
กัดสด
(มหาชน) และบริษัทย่ อย

นสด
บริงบกระแสเงิ
ษัท บิวเดอสมาร์
ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับบงวดปี
สินสสุ ดิ้นวัสุนด
ที วั31นธัทีน่ วาคม
2560 พ.ศ. 2560
สำ�หรั
งวดปี
31 ธัพ.ศ.
นวาคม

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน(เพิมขึน)ลดลง
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
เงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพือซื อโปรแกรมสําเร็ จรู ป
เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับดอกเบียรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

7,500,000.00
(48,979,894.74)
(13,662,181.72)
9,345.79
(3,683,095.80)
(11,255,362.40)
2,070,979.73
(68,000,209.14)

(6,000,000.00)
(124,761,160.59)
(7,136,916.55)
105,190.16
(10,411,578.82)
245,090.00
(147,959,375.80)

9,000,000.00
(56,290,000.00)
(1,623,409.01)
9,345.79
(1,664,953.40)
(11,255,362.40)
7,209,200.80
(54,615,178.22)

(6,000,000.00)
(71,210,000.00)
32,000,000.00
(3,723,674.30)
96,058.87
(3,867,655.56)
(130,499,960.00)
1,500,000.00
245,000.00
(181,460,230.99)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)จากการออกหุน้ กูร้ ะยะสัน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน(ลดลง)
จ่ายชําระหนี สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ เพิมทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
จ่ายชําระต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(100,000,000.00)
4,491,357.33
(2,024,733.66)
(6,886,950.22)
(104,420,326.55)

100,000,000.00
(50,341,263.18)
(1,718,980.10)
136,912,740.00
(4,675,411.53)
(4,526,746.61)
175,650,338.58

(100,000,000.00)
4,176,083.97
(1,636,132.62)
(6,143,970.14)
(103,604,018.79)

100,000,000.00
(49,108,688.02)
(995,366.95)
136,912,740.00
(4,675,411.53)
(3,732,722.17)
178,400,551.33

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง)สุ ทธิ
ผลต่างอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(91,337,328.11)
280,792.05
172,230,283.02

52,619,122.61
1,292,801.72
118,318,358.69

(92,473,628.27)
149,912,914.10

50,765,431.46
99,147,482.64

81,173,746.96

172,230,283.02

57,439,285.83

149,912,914.10

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ ม่ ใช่ เงินสด
สิ นทรัพย์ถาวรทีได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าซื ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนส่ วนทีบนั ทึกเป็ นเจ้าหนี การค้า
และเจ้าหนี อืน
ต้นทุนการกูย้ ืมทีเกียวข้องกับการได้มาของ
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

1,255,600.03
4,109,552.54

3,203,271.02

-

2,165,063.91

-

-

-

-

-

3,203,271.02
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริบษงวดปี
ัท บิวเดอสมาร์
และบริ2560
ษัทย่ อย
สำ�หรั
สิ้นสุดวันททีจํ่ า31กัดธั(มหาชน)
นวาคม พ.ศ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1. ข้ อมูลทัว ไป
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตังอยูเ่ ลขที 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ มีสาขา 1 แห่ ง ตังอยูเ่ ลขที 636/11-12 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการขายวัสดุ ก่อสร้ าง อุปกรณ์ เครื องมื อ และเครื องใช้ในการก่ อสร้ างและตกแต่งภายใน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลักทรัพย์
ทําการซือขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) และกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํ ขึนเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ งการจัดทํางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนันเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวกับ สิ นทรัพย์ หนี สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที ผูบ้ ริ หารมีความเชื อมัน อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนันซึ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี ยวกับการกําหนดจํานวน
สิ นทรัพย์และหนี สินนัน ๆ ดังนันผลทีเกิดขึนจริ งจากการตังข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี สินอาจ
แตกต่างไปจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีทีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน ๆ และจะ
บันทึกในงวดทีปรับหรื องวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั จจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี
ชือบริษัท
1. บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
2. บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด
3. บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท
คอนสตรัคชัน ซิสเต็ม จํากัด

ประเทศ
ทีจดทะเบียน
ลักษณะธุรกิจ
ไทย
ให้บริ การติดตัง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
ไทย
จําหน่ายและติดตังเกียวกับระบบประตู
และหน้าต่างอลูมิเนียม อัจฉริ ยะภายใต้
ชือผลิตภัณฑ์ “Fletcher”
อินเดีย

4. บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด

ไทย

5. บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
6. บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์
เซอร์วสิ จํากัด
*ยังไม่เปิ ดดําเนินการ

ไทย
ไทย

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและให้บริ การหลัง
การขาย (หยุดดําเนินกิจการในไตรมาส
2 ปี พ.ศ. 2558)
จําหน่าย และรับเหมาติดตังงานอลูมิเนียม
บานเกล็ด*
พัฒนาและให้เช่าโครงการทีพกั อาศัยเพือ
ผูเ้ กษียณอายุ*
บริ หารจัดการส่ วนกลางในโครงการทีพกั
อาศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ*

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2560
2559
100.00
100.00
100.00
100.00

99.70

99.70

50.99

50.99

100.00

100.00

100.00

100.00

ข) บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิ จการที เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
ค) บริ ษทั ฯ นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั
ย่อย จนถึงวันทีบริ ษทั ฯ สินสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนีแล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ ริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมี ผลบังคับ ใช้สําหรั บงบการเงิ นที มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี ําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง ซึ งพร้อม
ทีจะเปลียนเป็ นเงินสดในจํานวนทีทราบได้ และมีความเสี ยงทีไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลียนแปลงในมูลค่า
ลูกหนีการค้า ลูกหนีอืนและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนี ก ารค้าและลูกหนี อืนแสดงด้วยมูลค่าที จะได้รั บ ค่า เผือหนี สงสัยจะสู ญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญโดยการประมาณการค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ ซึ งคํานวณจากอัตราร้อยละของลูกหนี
ทีเรี ยกเก็บไม่ได้โดยพิจราณาจากประวัติการเก็บเงินของลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก ต้นทุ นในการซื อประกอบด้วยราคาซื อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที เกี ยวข้องกับการซื อสิ นค้านัน เช่ น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงิ นทีได้รับคืนจากการซื อสิ นค้า งานระหว่างทํา ประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุและ
ค่าแรง
มูลค่าทีจะได้รับประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํ เป็ นเพือให้สินค้านันสําเร็ จรู ป
และค่าใช้จ่ายในการขาย
รายงานประจ�ำปี 256014
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีซ ึ งแสดงว่า ณ วันทีในงบการเงิน สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชีของ
การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการประมาณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น นั มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในกําไรหรื อขาดทุน (มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนีท ี จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตํา
กว่ามูลค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง ซึงจํานวนทีตดั จําหน่ายนีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาแสดงในราคาทุน ซึงประกอบด้วยต้นทุนทีดิน ค่าออกแบบและค่าทีปรึ กษา
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบียจ่าย และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องโดยตรง
บริ ษทั ย่อยพัฒนาทีพกั อาศัยเพือผูเ้ กษียณ ดังต่อไปนี
1) ประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการทําสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่า ทีพกั อาศัย (สัญญาเช่าดําเนินงาน)
2) ประเภทอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวโดยการทําสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิ การเช่า (สัญญาเช่าดําเนิ นงาน) หรื อ
สัญญาแบบการแบ่งกําไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน)
ต้นทุนวิลล่าทีพฒั นาแล้วเสร็ จเพือวัตถุประสงค์ให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ
การลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ทเม้นท์ทีพฒั นาแล้วเสร็ จและจดทะเบียนการเช่าแล้วภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ต้นทุนหน่ วยในอพาร์ ทเม้นท์ทีพฒั นาแล้วเสร็ จและจดทะเบียนการเช่าแล้วภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจะถูกโอนออกเป็ น
ต้นทุนขาย
ต้นทุนทีดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สินส่ วนกลางทีมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การแยกต่างหากจากสัญญาเช่าที พฒั นาแล้ว
เสร็ จจะถูกโอนออกไปเป็ นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมือสร้างเสร็ จ
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทังหมดทีคาดว่าจะเกิดขึน (โดยคํานึ งถึงต้นทุนจริ งทีเกิดขึนด้วย) ให้กบั วิลล่า
หน่วยของอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ตามเกณฑ์พนื ที
ในระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดประเภทรายการบัญชี
ทีเกียวกับโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ ซึงโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุทีอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง เดิมได้แสดงไว้
ในบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุนซึงวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน ได้จดั ประเภทเป็ นการแสดงรายการไว้ในบัญชีโครงการที
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อยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาโดยใช้วิธีวดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเช่นเดิม ดังนัน งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทีแสดงเปรี ยบเทียบ จึงได้มีการจัดประเภทใหม่จากการจัดประเภทดังกล่าว ดังนี
หน่ วย: บาท
125,780,322.74
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิมขึน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิลดลง
(125,780,322.74)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
โครงการทีพกั อาศัยเพือผูเ้ กษียณอายุทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ซึงประกอบด้วยทีดินและอาคาร อุปกรณ์ และเครื อง
ตกแต่งทีเกียวข้องกับการพัฒนาโครงการเพือรองรับการใช้ชีวิตของผูเ้ กษียณอายุ รวมถึงหน่วยทีพกั อาศัยและสิ งอํานวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่ วยที พกั อาศัยเหล่านี มีวตั ถุประสงค์เพือถือครองไว้เพือหวังกําไรจากการเพิมมูลค่าในระยะยาว
บริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนทีรับโอนจากโครงการทีพกั อาศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนา และวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมด้วยการตีราคาใหม่อย่างสมําเสมอโดย
อ้างอิงราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุ นการกู้ยืมของเงิ นกู้ที เกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่ อสร้ างหรื อการผลิ ต สิ นทรั พย์ทีตอ้ งใช้ร ะยะเวลานาน
ในการเตรี ยมพร้อมเพือนําสิ นทรัพย์น นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนําไปขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่าสิ นทรัพย์น นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอืนถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิด
รายการต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบียและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ มื นัน
ต้นทุนดอกเบียทีใช้ในการพัฒนาโครงการจะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนันด้วยอัตราการตังขึนเป็ นทุน อัตรา
การตังขึนเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลียถ่วงนําหนักของต้นทุนการกูย้ มื ในระหว่างปี
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ รั บรู ้ เมื อเริ มแรกตามราคาทุ นหักด้วยค่ าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อายุการให้ ประโยชน์ (จํานวนปี )
อาคารสํานักงานขาย
5
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
3, 5
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
5
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
3, 5
เครื องตกแต่งและเครื องใช้หอ้ งตัวอย่างและสํานักงานขาย
5
ยานพาหนะ
5
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ในกรณี ทีราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนซึ งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที คาดว่าจะเกิ ด
ในอนาคตจากการใช้สิน ทรั พย์อย่างต่อเนื อ ง หรื อจํานวนที จ ะได้รั บจากการจํา หน่ ายสิ นทรั พย์หัก ด้วยต้นทุ นจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์น นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลกั ษณะเจาะจงจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยต้นทุนในการได้มาเมือดําเนิ นการให้
นํามาใช้งานได้ต ามประสงค์โดยจะตัด จําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ ทีประมาณการภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืน ได้แก่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
ค่าลิขสิ ทธิและเครื องหมายการค้าในการผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมในนาม “ALLOY”
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลีย

อายุการให้ ประโยชน์ (จํานวนปี )
10
3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขันตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบทีวางแผนและริ เริ มเพือให้ได้มาซึ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
รายจ่ายทีเกิดจากการพัฒนาทีเกียวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการปรับปรุ งให้ดี
ขึนกว่าเดิม รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมือสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชือถือ ผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการนันมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ งมีความเป็ นไปได้ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความตังใจและมีทรัพยากรเพียงพอทีจะนํามาใช้ เพือให้การพัฒนาเสร็ จสิ นสมบูรณ์ และนํา
สิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาที รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนของวัตถุดิบ
ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที เกี ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพือให้สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอืนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
รายจ่ายในการพัฒนาซึ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น นั ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์น นั พร้อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

อายุการให้ ประโยชน์ (จํานวนปี )
10
17

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ าระยะยาว (ผู้เช่ า)
สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า โดยจํานวนเงิ นที ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพือให้ได้อตั ราดอกเบี ยคงที ต่อ
หนี สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ นหนี สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี ยจ่ ายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์น นั
สัญญาเช่ าระยะยาว (ผู้ให้ เช่ า) - โครงการที พักอาศัยเพือผู้สูงอายุ
(ก) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
เงิ นค่าเช่าแบบเหมาจ่ายทีได้รับ ณ วันที ทาํ สัญญา ซึ งเท่ากับเงิ นที ตอ้ งคืนให้แก่ผูเ้ ช่าจะถูกรับรู ้เป็ น “หนี สินจากเงิ น
ทีตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) สัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั ย่อยในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะรับรู ้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่าย ณ วันทีทาํ สัญญาเป็ นรายได้จากการขายโครงการทีอยูอ่ าศัย
เพือผูเ้ กษียณอายุ
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมสําหรับสิ นค้าทีได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ จากการให้ บริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการให้บริ การเมือได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ
ดอกเบีย และรายได้ อืน
ดอกเบียและรายได้อืนบันทึกในกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนทีเกียวกับรายการทีบนั ทึกในส่ วนของผู ้
ถือหุน้ ให้รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจํางวดที ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีทีเกียวกับรายการในงวดก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว คราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนีสิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว คราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมู ลค่า ของภาษี เงิ นได้ปัจจุ บัน และภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี กลุ่ม บริ ษ ัทฯ ต้อ งคํา นึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีตอ้ งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั ฯ เชือว่า
ได้ต งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิ นได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี อยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ เปลียน
การตัดสิ นใจโดยขึนอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรั บหน่ วยภาษีต่างกันนัน
กิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ที เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักในระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยการนํากําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี บวกด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีบริ ษทั ฯ ต้องออก เพือแปลงหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทังสินให้เป็ นหุน้ สามัญ ทังนีไม่มีการปรับปรุ งใด ๆ ในกําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี
ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจเป็ นส่วนประกอบทีจดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การโดยทีมีความเสี ยงและผลตอบแทนทีแตกต่างไปจากความ
เสี ยงและผลตอบแทนของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที ให้ของส่ วนธุ รกิ จอื น ส่ วนงานภูมิศาสตร์ เป็ นส่ วนประกอบที จัดหา
ผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีเฉพาะเจาะจงซึ งผลิตภัณฑ์และบริ การทีให้มีความเสี ยงและ
ผลตอบแทนที แ ตกต่ างไปจากความเสี ยงและผลตอบแทน ของส่ วนประกอบที ด ําเนิ นงานภายใต้ส ภาพแวดล้อ มทาง
เศรษฐกิจอืน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
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นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ที มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที เกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ แต่ละรายการ บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงเนื อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
เครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี การค้า
และลูกหนี อืน หนี สินทางการเงิ นที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อืนและเงิ นกู้ยืม
ซึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณา
ป้ องกัน ความเสี ย งจากการผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศโดยการซื อ สั ญ ญาแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้เครื องมือทางการเงินอืนเพือลดความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
เงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิ นที ใช้ ในการดําเนินงาน และสกุลเงินที ใช้ ในการรายงาน
งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน ซึ งเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจทีกิจการนันประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงสกุลเงินทีใช้ในการรายงานเป็ นสกุลเงินบาท
เพือให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั อิน
สตอลไดเรค จํากัด, บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด, บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด, บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป เม้นท์ จํากัด
และบริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จํากัด เป็ นสกุลเงินบาท และของ บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท คอนสตรัคชัน ซิ สเต็ม
จํากัด เป็ นสกุลเงินรู ปีอินเดีย
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันที เกิ ด
รายการ
สิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ใน
การดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศทีวดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
การแปลงค่ างบการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการรายงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลียนดังต่อไปนี
- สิ นทรัพย์และหนีสินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
- รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราถัวเฉลียระหว่างปี ซึ งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิด
รายการ
- ทุนเรื อนหุน้ แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการเริ มแรก
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ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลียนในองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่าจะมีการจําหน่ายเงินลงทุนนันออกไป
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้
หนี สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลา
ทํางานถึงปี ทีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ มต้น การประมาณการหนี สินดังกล่าว
คํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื อข้อสมมติ ที ใช้ใ นการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมี ก ารเปลี ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั ฯ รั บ รู ้ ผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีเกิดขึนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทังจํานวน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอนหนี สินให้ผูอ้ ืน
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันทีวดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินซึ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี สินที มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดที มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที สามารถสังเกต
ได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินในงบการเงิ นออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลทีนาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุ กวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
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การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสาํ คัญ
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสาํ คัญมีดงั นี
ค่ าเผือหนีส งสัยจะสูญของลูกหนีก ารค้ า
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่า
จะเกิ ดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี ทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที
เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุนทีอาจเกิดขึน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสิ นค้า
คงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลียนแปลง
จํานวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยประเมินจากผลการดําเนิ นงาน
และแผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยนัน ซึงการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชีวา่ มีการด้อยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ งการประมาณการ
ดังกล่าวขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร กลุ่มบริ ษทั ฯ จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยจะทบทวนค่าเสื อมราคาเมืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากทีเคยประมาณ
การไว้ หรื อเมือมีการเลิกใช้งานหรื อหมดสภาพการใช้งาน
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ น เงื อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื อ พิ จ ารณาว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้โ อนหรื อ รั บ โอนความเสี ย งและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
ประมาณการหนีส ิ น
กลุ่ม บริ ษ ัทฯ จะบันทึ ก ประมาณการหนี สิ นเมื อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ของการเกิ ด ภาระผูก พันในปั จ จุ บนั ตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ย
ทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ
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4.

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯโดยการเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ หรื อมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการทีมีข ึนกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้กาํ หนดขึนโดยใช้ราคา
ตลาดหรื อในราคาทีเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกัน
รายละเอี ยดความสัมพันธ์ทีกลุ่มบริ ษทั ฯ มีกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันซึ งมี การควบคุม หรื อเป็ นกิ จการที บริ ษทั ฯ
ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีมีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี
4.1 กิจการทีเกียวข้องกัน ประกอบด้วย
ชือ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน ซิสเต็ม จํากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วสิ จํากัด
บุคคลและคณะบุคคลทีเกีย วข้ องกัน
นายสุ เรช ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนืองสิ ทธิ
คณะบุคคลสบฤกษ์

ลักษณะความสั มพันธ์

ประเทศ

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.70
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50.99
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

ไทย
อินเดีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
จัดตังโดยญาติสนิทกรรมการ

ไทย
ไทย
ไทย

4.2 รายการบัญ ชี ที สํา คัญ ที มี กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที เ กี ย วข้อ งกัน สํา หรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 มีดงั นี
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้ จากการขายสิ นค้าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด

-

-

652,866.00

6,902,474.21 ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม

บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด

-

-

596,542.48

592,413.25 ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม

บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด

-

-

33,264.64

124,959.00 ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม

บุคคลทีเกียวข้องกัน
กรรมการ
ต้นทุนขายและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด
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21,012.00

-

21,488.15

-

-

350,052.28

14,077.15 ใกล้เ คี ย งกับ ราคาที คิ ด แก่
บุคคลภายนอก

3,519,527.00 ใกล้เ คี ย งกับ ราคาที ซื อกั บ
บุคคลภายนอก
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บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
ซือสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด
ดอกเบีย รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
413,022.00
-

-

นโยบายการกําหนดราคา
ใกล้เ คี ย งกับ ราคาที ซื อกั บ
บุคคลภายนอก

5,784.00 สัญญาทีทาํ ระหว่างกัน

-

-

-

-

35,000.00

42,000.00 ใกล้เ คี ย งกั บ ราคาที คิ ด แก่
บุคคลภายนอก

-

-

610,800.00

101,800.00 ใกล้เ คี ย งกั บ ราคาที คิ ด แก่
บุคคลภายนอก

-

-

-

-

5,322,482.34

-

-

16,609.58

-

-

-

-

-

1,000,958.87 อั ต ราดอกเบี ยร้ อ ยละ 6.5
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้
278,139.73 อัตราดอกเบียร้อยละ 5 - 5.5
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้
อัต ราดอกเบี ยร้ อ ยละ 6.25
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

ขายสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จํากัด
รายได้ อนื

-

93,411.54 สัญญาทีทาํ ระหว่างกัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
ค่าเช่ า
คณะบุคคลทีเกียวข้องกัน
คณะบุคคลสบฤกษ์

3,301,800.00

3,301,800.00

152,585.94

3,301,800.00

-

3,301,800.00

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม

ราคาทีตกลงร่ วมกันตาม
สัญญา ซึงไม่สูงกว่าราคา
ตลาด
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4.3 ยอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันทีรวมอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอนื - สุ ทธิ
ลูกหนีการค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวมลูกหนีการค้ า
ลูกหนีอนื
ลูกหนีอนื
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
รวม
เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน ซิสเต็ม
จํากัด
หัก ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
รวม
ดอกเบีย ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด
รวม
รวมลูกหนีอนื
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอนื - สุ ทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

-

-

210,201.50
163,266.96
373,468.46

9,279,018.98
342.40
9,279,361.38

-

-

54,463.00
54,463.00

3,745.00
82,696.30
86,441.30

-

-

19,754.31
14,680.21
-

208,586.76
71,196.94
3,666.00
84,024.53
51,100.00

-

-

3,420,674.93
(3,420,674.93)
34,434.52

3,420,674.93
(3,420,674.93)
418,574.23

-

-

442,105.48
2,654.11
444,759.59
533,657.11
907,125.57

143,494.52
143,494.52
648,510.05
9,927,871.43

25

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2560
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะสั น
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอนื
เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
รวมเจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีอนื
เจ้ าหนีอนื
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
รวม
เงินทดรองรับ
บุคคลทีเกียวข้องกัน
กรรมการ
รวม
รวมเจ้ าหนีอนื
รวมเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอนื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

-

-

-

-

-

3,049.50
3,049.50

-

-

-

1,187,729.73
1,187,729.73

253,446.00
253,446.00
253,446.00
253,446.00

1,244,307.39
1,244,307.39
1,244,307.39
1,244,307.39

100,000,000.00
500,000.00
100,500,000.00

19,850.00
19,850.00
19,850.00
19,850.00

44,210,000.00
44,210,000.00

43,100.00
43,100.00
1,230,829.73
1,233,879.23

4.4 ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันมีการเคลือนไหวดังต่อไปนี

ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นแก่กจิ การทีเกีย วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด
รวม

44,210,000.00
44,210,000.00

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลือ นไหวระหว่ างงวด
เพิม ขึน
ลดลง

55,790,000.00
500,000.00
56,290,000.00

-

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

100,000,000.00
500,000.00
100,500,000.00
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เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะสั นแก่ บ ริ ษัท แสนสรา ดี เ วลลอปเม้น ท์ จํา กัด เป็ นเงิ น กู้ยื ม โดยจัด ทํา ในรู ป ของสั ญ ญาเงิ น กู้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ในการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการที อยู่อาศัยเพือผูเ้ กษียณอายุคิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ
5 - 5.5 ต่อปี กําหนดชําระคืนเมือทวงถาม
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทําในรู ปของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่ วมกับ Louvre Systems Ltd. คิดดอกเบียในอัตราร้อยละ
6.25 ต่อปี กําหนดชําระคืนเมือทวงถาม
4.5 ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนทีจ ่ ายให้ ผ้บู ริหารสําคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

35,468,534.88
1,541,980.29
37,010,515.17

36,409,016.02
1,438,968.73
37,847,984.75

24,554,806.00
1,068,362.15
25,623,168.15

24,920,296.02
864,258.45
25,784,554.47

4.6 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันเกี ยวกับสัญญาค่าเช่ าที ดิน สิ งปลูกสร้ าง กับคณะบุ คคล
สบฤกษ์โดยสัญญามีอายุต งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี
ปี
หน่ วย: บาท
ภายใน 1 ปี
330,300.00
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง
รวม
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

2560
242,006.09
22,502,653.29
3,192,035.11
55,237,052.47
81,173,746.96

2559
241,486.16
52,454,849.35
4,454,910.45
115,079,037.06
172,230,283.02

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
77,000.00
65,000.00
14,547,759.61
31,416,763.03
2,617,377.24
3,352,114.01
40,197,148.98
115,079,037.06
57,439,285.83
149,912,914.10
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6. ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื - สุ ทธิ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2560
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ากิจการอืน
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
หัก ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้ า - สุ ทธิ
ลูกหนีอนื
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายบริ ษทั ย่อย
ดอกเบียค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
มูลค่างานสําเร็ จทียงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีกรมสรรพากร
อืน ๆ
หัก ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีอนื - สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอนื - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

86,389,966.64
(14,259,884.16)
72,130,082.48

83,970,308.89
(13,711,202.21)
70,259,106.68

77,270,219.45
373,468.46
(9,863,036.38)
67,780,651.53

76,677,142.02
9,279,361.38
(9,802,767.90)
76,153,735.50

808,111.42
3,999,059.24
1,436,862.98
7,027,486.46
1,792,919.78
15,064,439.88
87,194,522.36

10,431,319.48
2,710,354.04
7,474,098.50
161,344.08
20,777,116.10
91,036,222.78

54,463.00
3,455,109.45
444,759.59
280,999.92
877,888.83
82,709.19
167,656.18
(3,420,674.93)
1,942,911.23
69,723,562.76

86,441.30
3,839,249.16
143,494.52
995,397.04
479,146.24
88,307.30
107,236.94
(3,420,674.93)
2,318,597.57
78,472,333.07

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนีการค้า แยกตามอายุหนีได้ดงั นี
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
กิจการอืน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีการค้ ากิจการอืน
หัก ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้ ากิจการอืน - สุ ทธิ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

49,403,124.92

49,536,330.79

49,403,124.92

48,671,998.70

21,803,956.74
645,304.42
1,882,433.83
12,655,146.73
86,389,966.64
(14,259,884.16)
72,130,082.48

18,837,778.41
2,331,984.84
1,921,349.90
11,342,864.95
83,970,308.89
(13,711,202.21)
70,259,106.68

18,349,803.87
156,226.64
1,455,603.44
7,905,460.58
77,270,219.45
(9,863,036.38)
67,407,183.07

17,633,518.48
1,465,736.27
512,200.47
8,393,688.10
76,677,142.02
(9,802,767.90)
66,874,374.12
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2560
กิจการทีเกีย วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีการค้ ากิจการทีเกีย วข้ องกัน
รวมลูกหนีการค้ า - สุ ทธิ

7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559
-

72,130,082.48

70,259,106.68

979,452.32

117,438.91
373,468.46
67,780,651.53

1,411,481.94
1,614,530.49
4,947,871.75
326,024.88
9,279,361.38
76,153,735.50

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
หัก ค่าเผือ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

8.

256,029.55

2560
55,912,035.20
31,188,516.72
20,117,914.14
(5,842,768.64)
101,375,697.42

2559
63,009,780.52
26,799,394.33
13,769,683.48
(3,761,815.81)
99,817,042.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
55,323,173.53
63,009,780.52
409,394.02
1,129,292.63
(3,740,038.26)
(2,905,344.28)
51,992,529.29
61,233,728.87

เงินฝากธนาคารทีต ดิ ภาระคํา ประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงิ นฝากประจํากับธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ ง จํานวนเงิ น 32.75 ล้านบาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 40.25 ล้านบาท) โดยนําไปเป็ นหลักทรัพย์เพือคําประกันวงเงินสิ นเชือระยะสัน (หมายเหตุ 30.3)
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

หน่ วย:พันบาท
มูลค่ าเงินลงทุนตามวิธีราคา
ทุน

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

หน่ วย:
พันบาท
10,000.00

หน่ วย:
พันรูปี
-

2560
100.00

2559
100.00

2560
9,999.70

2559
9,999.70

60,000.00
500.00

1,000.00
-

99.70
100.00
50.99

99.70
100.00
50.99

683.80
59,999.70
254.95

683.80
59,999.70
254.95

100.00
100.00

100.00
100.00

99,999.98
499.98

99,999.98
499.98

รวม
หัก ค่าเผือด้อยค่าเงินลงทุน

171,438.11
(3,413.36)

171,438.11
(683.80)

สุ ทธิ

168,024.75

170,754.31

บริษทั
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จํากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท คอนสตรัคชัน ซิ สเต็ม จํากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จํากัด
บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จํากัด

100,000.00
500.00

-

ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด เมือวันที 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติให้ลดทุนจาก 2.00 ล้านบาท เป็ น 0.50
ล้านบาท โดยวิธีลดมูลค่าหุ น้ จากมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 25 บาท บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2559
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯ ได้ขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั บิวดิง บลิง จํากัด จํานวน 9,799 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 25 บาท รวม
เป็ นเงิน 244,975.00 บาท ให้แก่ บริ ษทั ลูฟเวอร์ ซิสเต็ม ออสเตรเลีย จํากัด มีผลทําให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ น
ร้อยละ 51
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จํานวน 199,996 หุ ้น
ในราคาหุน้ ละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน 999,980.00 บาท ซึงได้จดทะเบียนจัดตังกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2559 ของบริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด เมือวันที
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวน 19.80 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจํานวน
เงิน 99.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นเพิมทุนทังหมด ซึ งบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จํากัด จํานวน 99,996
หุ ้นในราคาหุ ้นละ 5 บาท รวมเป็ นเงิ น 499,980.00 บาท ซึ งได้จดทะเบี ยนจัดตังกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื อวันที 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 2/2559 ของบริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด เมือวันที 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวน 6 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจํานวนเงิน
30.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นเพิมทุนทังหมด ซึ งบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที
2 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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10. เงินลงทุนในตราสารหนีท จี ะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
รายการเปลียนแปลงของบัญชี เงิ นลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
11,255,362.40
ลงทุนเพิม
(66,562.40)
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
11,188,800.00
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรทีจะครบกําหนดในวันที 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 กําหนดดอกเบียในอัตราร้อยละ
3.85 ต่อปี รับดอกเบียปี ละ 2 ครัง
ณ วันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทฯ นําพัน ธบัตรข้างต้นไปเป็ นหลักทรั พย์เ พื อคําประกันวงเงิ น สิ นเชื อระยะสั น
(หมายเหตุ 30.3)
11. โครงการทีอ ยู่อาศัยเพือ ผู้เกษียณอายุระหว่ างพัฒนา
รายการเปลียนแปลงของบัญชี โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 สรุ ปได้ดงั นี
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม

ทีดนิ
ต้ นทุนโครงการสะสม ณ วันที
1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิม ระหว่างงวด
รวม
โอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนสะสม
ต้ นทุนโครงการสะสม ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ค่ าทีปรึกษา
โครงการ

ค่ าก่ อสร้ าง

ค่ า
สาธารณูปโภค

12,378,288.85
29,505,051.16
41,883,340.01

617,755.51
6,407,855.23
7,025,610.74

89,163,149.33
89,163,149.33

22,531,648.44
8,957,435.81
31,489,084.25

(5,813,657.00)

(2,612,466.00) (26,740,973.29)

83,349,492.33

28,876,618.25

15,142,366.72

7,025,610.74

ดอกเบีย จ่ าย
ทีบันทึกเป็ น
ต้ นทุน
1,089,480.61
4,109,552.54
5,199,033.15

รวม
125,780,322.74
48,979,894.74
174,760,217.48

(329,459.00) (35,496,555.29)
4,869,574.15

139,263,662.19

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดอกเบี ยจ่ายของเงิ นกูเ้ พือการก่อสร้างโครงการที อยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ
จํานวนเงิน 4.11 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึงของต้นทุนโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างทีบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายเพิมเติมในอนาคต
เพือให้โครงการทีเปิ ดแล้วเสร็ จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของทีดินและงานก่อสร้างทีบนั ทึกไปแล้ว) คิดเป็ นเงินประมาณ 343.68
ล้านบาท
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12. อสังหาริมทรัพย์ เพือ การลงทุน - สุ ทธิ
รายการเปลียนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
โครงการทีอ ยู่อาศัยเพือ ผู้เกษียณอายุ
- ประเภทวิลล่ า
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
รับโอนจากโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
35,496,555.29
27,003,444.71
ผลกําไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม (ระดับ 2)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
62,500,000.00
ราคาทุน
35,496,555.29
27,003,444.71
ผลกําไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรมสะสม
62,500,000.00
มูลค่ ายุตธิ รรม - สุ ทธิ
ราคายุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื อ การลงทุ น - สุ ท ธิ ข องบริ ษัท ย่อ ยดัง กล่ า ว ประเมิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ
คือ บริ ษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ตามรายงานการประเมินทรัพย์สินลงวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ งราคา
ประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวีธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที 2
จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ผูเ้ ช่าได้ทาํ สัญญาเช่าทีพกั อาศัยประเภทวิลล่า 2 สัญญา โดยบริ ษทั ย่อยได้มีการจัดทําสัญญาเช่าวิลล่า
หลังดังกล่าวกลับคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี อัตราค่าเช่าไตรมาสละ 738,871.02 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือใช้เป็ นบ้านตัวอย่าง
ของโครงการ
13. ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเปลียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สรุ ปได้
ดังนี

ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
ราคาทุน:
อาคารสํานักงานขาย
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ห้องตัวอย่างและ
สํานักงานขาย
ยานพาหนะ

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลือ นไหวระหว่ างปี

ซือเพิม /รับโอน

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

จําหน่ าย/โอน

24,410,202.64
16,366,589.11
5,710,547.93
20,020,637.57

8,843,806.91
544,149.19
179,334.87
71,663.55
1,403,894.20

(1,088,823.39)

8,843,806.91
24,954,351.83
16,545,923.98
5,782,211.48
20,335,708.38

20,232,026.25

3,741,065.30
9,000.00

(406,523.37)

3,741,065.30
19,834,502.88
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่ าเสื อมราคาสะสม:
อาคารสํานักงานขาย
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ห้องตัวอย่างและ
สํานักงานขาย
ยานพาหนะ
รวมค่ าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

สุ ทธิ
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ซือเพิม /รับโอน

จําหน่ าย/โอน

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

1,547,285.76
88,287,289.26

11,454,139.91
26,247,053.93

(12,584,872.21)
(14,080,218.97)

416,553.46
100,454,124.22

18,722,610.57
12,236,150.82
5,165,031.88
14,469,800.57

920,725.11
2,159,724.00
1,542,153.69
253,967.00
1,947,008.25

(410,777.95)

920,725.11
20,882,334.57
13,778,304.51
5,418,998.88
16,006,030.87

11,374,670.06
61,968,263.90
(401,384.00)
25,917,641.36

384,550.30
2,366,010.31
9,574,138.66
-

(406,522.37)
(817,300.32)
-

384,550.30
13,334,158.00
70,725,102.24
(401,384.00)
29,327,637.98

ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
ราคาทุน:
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่ าเสื อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่ าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสิ นทรัพย์

เคลือ นไหวระหว่ างปี

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลือ นไหวระหว่ างปี
ซือเพิม /รับโอน
จําหน่ าย/โอน

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

20,127,361.65
6,504,500.00
5,513,276.70
16,146,441.75
17,297,484.19
401,384.00
65,990,448.29

544,149.19
71,663.55
983,426.81
9,000.00
15,169.46
1,623,409.01

(406,523.37)
(406,523.37)

20,671,510.84
6,504,500.00
5,584,940.25
17,129,868.56
16,899,960.82
416,553.46
67,207,333.93

16,240,098.96
6,360,124.05
4,986,046.58
12,876,207.58
10,908,542.54
51,371,019.71
(401,384.00)
14,218,044.58

1,350,908.21
117,258.81
253,967.00
1,395,977.01
1,779,101.80
4,897,212.83
-

(406,522.37)
(406,522.37)
-

17,591,007.17
6,477,382.86
5,240,013.58
14,272,184.59
12,281,121.97
55,861,710.17
(401,384.00)
10,944,239.76
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ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนของงบการเงินรวม
จํานวนเงิ น 9.58 ล้านบาท และ 7.81 ล้านบาท ตามลําดับ และรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนของงบการเงิ นเฉพาะกิจการจํานวนเงิ น
4.90 ล้านบาท และ 4.42 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ทีหักค่าเสื อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่มี
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมจํานวน 46.55 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: จํานวน 43.36 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มียานพาหนะมูลค่าตามบัญชี จํานวน 4.48 ล้านบาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่ า
ทางการเงิน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: จํานวน 7.53 ล้านบาท)
14. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตัง
ต้นทุนระหว่างพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจําหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลือ นไหวระหว่ างปี
ซือเพิม /รับโอน
จําหน่ าย/โอน

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

5,567,933.31
1,500,000.00
5,716,171.81
2,788,228.82
663,978.19
16,236,312.13

168,241.89
1,996,484.31
2,182,347.79
4,347,073.99

(160,856.12)
(663,978.19)
(824,834.31)

5,736,175.20
1,500,000.00
7,551,800.00
4,970,576.61
19,758,551.81

3,724,684.34
1,499,995.00
205,580.28
5,430,259.62
10,806,052.51

603,440.06
668,098.23
1,271,538.29

(7,090.17)
(7,090.17)

4,328,124.40
1,499,995.00
866,588.34
6,694,707.74
13,063,844.07

หน่ วย: บาท
ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตัง
รวมราคาทุน

4,752,374.25
1,500,000.00
172,000.00
2,488,455.56
8,912,829.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลือ นไหวระหว่ างปี
ซือเพิม /รับโอน
จําหน่ าย/โอน
168,241.89
296,000.00
1,200,711.51
1,664,953.40

-

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
4,920,616.14
1,500,000.00
468,000.00
3,689,167.07
10,577,783.21
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หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจําหน่ ายสะสม

3,262,837.34
1,499,995.00
3,118.90
4,765,951.24

เคลือ นไหวระหว่ างปี
ซือเพิม /รับโอน

จําหน่ าย/โอน

465,928.21
21,754.42
487,682.63

-

4,146,878.57

สุ ทธิ

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
3,728,765.55
1,499,995.00
24,873.32
5,253,633.87
5,324,149.34

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนของงบการเงิ น
รวมจํานวนเงิ น 1.27 ล้านบาท และ 0.82 ล้านบาท ตามลําดับ และรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน
เงิน 0.49 ล้านบาท และ 0.44 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีหักค่าตัดจําหน่ายเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้
งานอยูม่ ีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 4.47 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: จํานวน 3.84 ล้านบาท)
15. เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย (ร้ อยละ)

ทรัสต์รีซีท

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
MLR-1.00%, 9.25%

รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
MLR-1.00%

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
5,202,318.83
710,961.50
5,202,318.83
710,961.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4,176,083.97
4,176,083.97
-

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวงเงิ นสิ นเชื อระยะสันเพือการค้าจากสถาบันการเงิ นตามสัญญาเงิ นกูย้ ืม
ในวงเงิ นสู งสุ ดรวม 331.00 ล้านบาท และวงเงิ นในสกุลเงิ นต่างประเทศ จํานวน 2.37 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559: 315.00 ล้านบาท และ 2.37 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)
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16. เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ นื
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี

หน่ วย:บาท

งบการเงินรวม
2560
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้าหนีการค้ากิจการอืน
เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
รวมเจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีอนื
เจ้าหนีอืนบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินทดรองรับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ดอกเบียค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
เงินมัดจําจากผูเ้ ช่า
เงินประกันผลงาน
รวมเจ้ าหนีอนื
รวมเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอนื

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

66,123,332.06
66,123,332.06

64,616,427.33
64,616,427.33

57,539,304.04
57,539,304.04

57,084,162.04
3,049.50
57,087,211.54

253,446.00
7,721,829.62
16,266,046.15
3,842,418.45
5,912,524.34
205,722.54
1,851,225.45
2,394,260.00
358,094.06
38,805,566.61
104,928,898.67

1,244,307.39
7,079,892.18
19,379,891.75
925,397.26
4,783,760.83
172,145.89
2,093,641.86
1,200,089.25
36,879,126.41
101,495,553.74

19,850.00
4,933,489.05
15,353,458.22
1,592,715.51
4,507,303.60
1,336,720.28
27,743,536.66
85,282,840.70

1,187,729.73
43,100.00
3,760,790.86
17,763,573.83
925,397.26
3,683,563.49
1,285,375.10
28,649,530.27
85,736,741.81

17. หุ้นกู้ระยะสัน
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ ห้แก่ผูล้ งทุน โดยเป็ นการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสันอายุ 12 เดือน ชนิดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน ประเภททยอยคืนเงินต้น
หรื อคืนเงินต้นครังเดียวเมือครบกําหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ในวงเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท หรื อเทียบเท่า
ในเงินสกุลอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีหุ้นกูร้ ะยะสันจํานวนเงิน 100.00 ล้านบาท ชนิ ดระบุผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นครังเดียวเมือครบกําหนดไถ่ถอน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ซึงมีรายละเอียดดังนี
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ครังที
ครังที 1/2559
ครังที 2/2559
ครังที 3/2559
ครังที 4/2559

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่ อปี )
5.40
5.00
5.70
5.70

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
50,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00

ครบกําหนด
27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

100,000.00

รวม

จํานวนเงิน
(บาท)
50,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีการไถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าวทังจํานวนแล้ว
18. หนีส ินระยะยาวภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
หนีสินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
หนีส ิ นระยะยาวภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
มูลค่ าปัจจุบันของหนีส ิ นระยะยาวภายใต้
สั ญญาเช่ าการเงิน
หัก ส่วนของหนีสินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ทีจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,661,113.92
1,611,965.26
(197,992.19)

2,024,733.66
3,273,079.18
(407,279.41)

1,551,857.88
1,602,860.59
(193,631.86)

1,636,132.62
3,154,718.47
(387,958.27)

3,075,086.99

4,890,533.43

2,961,086.61

4,402,892.82

(1,534,751.17)
1,540,335.82

(1,815,446.45)
3,075,086.98

(1,429,806.51)
1,531,280.10

(1,441,806.22)
2,961,086.60

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาํ สัญญาเช่าทางการเงินเพือเช่ายานพาหนะ โดยมีการ
ชําระค่างวดเป็ นรายเดือน เดือนละ 138,426.16 บาท เป็ นระยะเวลา 48 งวด สินสุดวันที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลียนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.
2559 มีดงั นี
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม
ส่ วนทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ส่ วนทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน :
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างงวด
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7,074,285.02

5,196,308.44

5,306,595.00

4,056,283.97

782,383.00
765,326.00

1,004,367.04
197,062.98

674,567.00
159,099.00

622,368.00
149,200.00

(382,114.00)

(1,496,027.00)

(447,082.00)

(1,162,410.00)

(1,261,894.02)
6,977,986.00

2,172,573.56
7,074,285.02

(327,856.00)
5,365,323.00

1,641,153.03
5,306,595.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมจํานวนเงิน 1.55 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลําดับ และรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวนเงิน 0.83 ล้านบาท และ 0.77 ล้านบาท ตามลําดับ
ข้อสมมติเกียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลียของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ทีจะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีสําคัญ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
(แสดงด้วยค่าเฉลียถ่วงนําหนัก) มีดงั นี
(อัตราร้ อยละ/ปี )

งบการเงินรวม
2560
อัตราคิดลด
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตทีเพิมขึน
อัตรามรณะ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3.08, 3.03, 2.81
2.63, 2.66, 2.74
3.08
2.66
7.96
7.78
7.96
7.78
ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2551 มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2551
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี
หน่ วย: ล้านบาท
การเปลีย นแปลงมูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม ขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิม ขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(6.62)
7.36
(5.09)
5.66
7.34
(6.64)
5.64
(5.11)
(6.57)
7.42
(5.05)
5.70

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี
หน่ วย: ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
5.42
5.04
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
10.02
5.97
เกินกว่า 5 ปี
20. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
4,774,970.12
4,774,785.00
3,896,136.76
3,595,141.42
5,235,357.74
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รายการเคลื อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที เกิ ดขึ นในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
2,653,569.79
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
729,439.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,391,775.60
ผลแตกต่างค่าเสื อมราคา
รวม
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4,774,785.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรขาดทุน
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2560

(409,895.63)
613,032.79
272,734.40 (499,075.40)
23,388.96
-

2,243,674.16
1,342,472.40
1,165,434.60
23,388.96

1,952,753.56
581,068.86
1,061,319.00
-

19,853.71
166,938.79
166,733.20
102,457.24

1,972,607.27
748,007.65
(154,987.60) 1,073,064.60
102,457.24

499,260.52

4,774,970.12

3,595,141.42

455,982.94

(154,987.60) 3,896,136.76

(499,075.40)

กําไรขาดทุน
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2560
หนีส ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ค่าเสื อมราคาทางภาษี อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ ม -ทรัพย์เพือการลงทุน
หนีสินจากเงินทีตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรขาดทุน
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

-

49,242.00

-

(179,914.03)

-

(5,400,688.94)
115,082.63

-

(5,416,278.34)

180,920.60

ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2560

กําไรขาดทุน
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

230,162.60

-

-

-

-

-

(179,914.03)

-

-

-

-

-

(5,400,688.94)
115,082.63

-

-

-

-

(5,235,357.74)

-

-

-

-

180,920.60

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
2,247,699.76
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการลดลงของ
มูลค่าสิ นค้า
596,066.72
ภาระผูกพันผลประโยชน์
1,023,775.82
พนักงาน
3,867,542.30
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2559

กําไร(ขาดทุน)
405,870.03

-

2,653,569.79

1,720,267.73

232,485.83

-

1,952,753.56

133,372.89

-

729,439.61

525,638.42

55,430.44

-

581,068.86

กําไร(ขาดทุน)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

235,266.60

132,733.18

1,391,775.60

811,256.79

154,313.60

95,748.61

1,061,319.00

774,509.52

132,733.18

4,774,785.00

3,057,162.94

442,229.87

95,748.61

3,595,141.42

บริ ษทั ย่อยทุกแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปทียงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ซึ งฝ่ ายบริ หารเห็น
ว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะยังไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึ งยังไม่ได้
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
หมดอายุในอีก 1 ปี
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
10,541,416.88
5,752,357.29
665,131.70
ผลแตกต่างชัว คราว
5,752,357.29
11,206,548.58
รวม

-
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21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2559

2560

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลีย นแปลงของผลแตกต่ างชัวคราว
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
- หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

10,779,794.17

5,414,546.08

10,779,794.17

5,414,546.08

(499,260.52)
5,416,278.34
15,696,811.99

(774,509.53) (455,982.94)
4,640,036.55 10,323,811.23

(442,229.88)
4,972,316.20

กระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ งสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึนจากรายจ่ายทีจ่ายจริ ง
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปี ก่อนทีไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี แต่นาํ มาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
ผลแตกต่างชัว คราวในปี ก่อนทีไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

2559
หน่ วย : บาท
51,084,701.20

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

หน่ วย : บาท
(6,060,190.17)

20.00
2.40
(0.15)

10,216,940.24
1,228,796.25
(78,876.10)

20.00
(6.06)
13.95

(1,212,038.03)
367,535.96
(845,275.62)

12.96

6,618,189.13

(92.36)

5,597,269.66

(3.58)

(1,829,129.54)

-

1.03
(1.93)
30.73

527,432.03
(986,540.02)

(12.10)

732,544.58

15,696,811.99

(76.57)

4,640,036.55

-
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หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึนจากรายจ่ายทีจ่ายจริ ง
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2559

หน่ วย: บาท

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

49,190,243.81
20.00
1.36
(0.37)
20.99

9,838,048.76
667,902.06
(182,139.59)
10,323,811.23

20.00
0.97
(3.05)
17.92

หน่ วย: บาท
27,745,195.00
5,549,039.00
268,552.82
(845,275.62)
4,972,316.20

22. ทุนเรือนหุ้น
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2559 เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติดงั ต่อไปนี
-

ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิมจํานวน 1,424,999,875 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 142,499,987.50
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,417,404,122 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท จํานวนเงิน 141,740,412.20 บาท เพือยกเลิก
หุน้ สามัญจดทะเบียนทีคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิของหุน้ สามัญเดิม ซึ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

-

ให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,417,404,122 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 141,740,412.20
บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จาํ นวน 2,047,361,510 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 204,736,151.00 บาท
เพือการลงทุนในโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุอีกทังเป็ นการเพิมสภาพคล่องเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้บริ ษทั ฯ เพือให้
บริ ษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีเข้มแข็งขึน เพือสร้างความพร้อมในการระดมทุนสําหรับการลงทุนในอนาคต และเพือรองรับการใช้
สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 2 (BSM-W2) ซึ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังต่อไปนี
1)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 314,978,694 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 4.50 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1.00 หุ ้นสามัญใหม่ โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
สิ ทธิทีจะจองซือหุน้ ในจํานวนทีเกินกว่าสิ ทธิของตนได้ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 มีผูถ้ ือหุ ้นเดิ มมาใช้สิทธิ จาํ นวน 278,576,554 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ส่ งผลให้หุ้นที ออกและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน 1,695,980,676 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
เป็ นจํานวนเงิ น 169,598,067.60 บาท และมีส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวน 109,055,084.60 บาท ซึ งบริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 314,978,694 หุน้ เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุน้ สามัญเพิมทุนรุ่ นที 2 (BSM-W2) ของบริ ษทั ฯ ซึ งจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทีจองซื อหุ ้นสามัญเพิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และทีจองซือหุน้ เกินสิ ทธิ
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รายละเอียดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญ ชนิดระบุชือผูถ้ ือและเปลียนมือได้

จํานวนทีออกและเสนอขาย :

278,576,554 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :

หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

วันออกและเสนอขาย :

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการใช้สิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ราคาการใช้สิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนได้ในราคา
หุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิ ทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อ น
ทุก ๆ ไตรมาส
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตให้เริ มซื อขายในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ตังแต่ วนั ที 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิขา้ งต้น

23. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีออกในระหว่างปี
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ไม่มีผลกระทบจากการเปลียนแปลงสถานะใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เนืองจากราคาตามสิ ทธิเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญซึงไม่มีผลให้กาํ ไรต่อหุน้ ขันพืนฐานลดลง
24. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ทุนสํารองตามกฎหมายนีไม่สามารถนําไปจ่ายปั นผลได้
25. กองทุนสํารองเลีย งชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดื อน และกลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดื อนพนักงานเช่นกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แต่งตังผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่ งหนึ ง เพือบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุ นเป็ นจํานวนเงิ น 1.70 ล้านบาท
(ปี พ.ศ. 2559: 1.99 ล้านบาท)
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26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสาํ คัญ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้แก่
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทํา
749,514.66 21,950,767.74
8,406,505.60
6,160,554.74
วัตถุดิบใช้ไป
63,845,157.65 69,192,071.68 15,864,992.77 11,146,801.18
263,616,766.51 268,737,705.50 263,616,766.51 268,373,705.50
ซือสิ นค้าสําเร็ จรู ป
10,845,676.95
8,588,456.72
5,384,895.46
4,856,647.57
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
107,870,019.67 106,070,439.82 71,432,636.28 68,385,509.41
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
36,181,773.75 32,609,017.68 15,682,382.52 14,543,413.31
ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
6,231,952.30
6,687,005.18
5,120,608.41
6,368,630.60
ค่าขนส่งและจัดจําหน่าย
9,188,366.49
8,707,294.68
4,614,100.00
4,523,400.00
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
5,727,086.13
6,570,964.99
2,872,792.02
5,244,308.00
ค่าทีปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ
27. เงินปันผลจ่ าย
เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2558
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.0033 บาทต่อหุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 4.68 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าว ได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ในวันที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี

ขายวัสดุก่อสร้ าง
2560
2559
รายได้จากการขายและการให้บริ การ 439,116.72 413,640.61
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
1,282.67
7,619.85
(296,035.05) (298,449.99)
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
144,364.34 122,810.47
กําไรตามส่ วนงาน
รายได้อืน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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หน่ วย: พันบาท
โครงการทีอยู่อาศัยเพือ
ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตัง
ส่ วนกลาง
ตัดรายการระหว่ างส่ วนงาน
งบการเงินรวม
ผู้เกษียณอายุ
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
123,581.18 107,511.62
562,697.90 521,152.23
409.66
3,445.39
(1,692.33) (11,065.24)
(103,379.72) (93,571.89)
4,629.15
9,388.30 (394,785.62) (382,633.58)
20,611.12 17,385.12
2,936.82
(1,676.94) 167,912.28 138,518.65
22.42
8.17
16,446.03
9,055.26
(6,326.29) (1,813.66) 10,142.16
7,249.77
27,003.44
27,003.44
(14,836.78) (4,881.30) (51,263.40) (53,103.06)
605.88
(65,494.30) (57,984.36)
(16,274.82) (4,972.49) (71,223.85) (82,487.88)
595.71
(1,173.08) (86,902.96) (88,633.45)
(2,729.56)
2,729.56
(25.81)
(16.87) (5,941.13)
(6,194.89)
4,391.02
1,000.96
(1,575.92)
(5,210.80)
(4,111.55) (9,862.49) (114,711.91) (132,730.57)
4,932.70
(3,662.72) 51,084.70
(6,060.19)
(5,416.28)
(10,280.53)
(4,640.04)
(15,696.81)
(4,640.04)
(9,527.83) (9,862.49) (124,992.44) (137,370.61)
4,932.70
(3,662.72) 35,387.89
(10,700.23)

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงานทีรายงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ สําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มี
ดังต่อไปนี

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการทีเกียวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อทีสามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปั นส่ วน
ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อืน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ใน
การกําหนดส่วนงาน

28. การนําเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
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878.83
3,509.36
19,840.55

-

3,595.15
1,239.60
61,949.67

-

-

10,944.24

5,324.15

3,896.14

743.77

61,847.10

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุ ทธิ

ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

7,044.02

5,408.34

-

-

20,695.47

3,100.11

1,179.64

6,504.21

8,411.51

-

-

-

1,500.00

2559

-

-

217,376.38

852.79

-

695.67

12,956.41

62,500.00

140,371.51

2560

-

-

129,333.20

-

-

154.96

2,994.82

-

126,183.42

2559

โครงการทีอ ยู่อาศัยเพือ
ผู้เกษียณอายุ

-

-

-

-

18.65

-

-

-

18.65

2560

ส่ วนกลาง

-

-

-

-

806.66

98.72

-

-

707.94

2559

-

-

(1,107.85)

-

-

-

-

-

(1,107.85)

2560

(817.77)

-

-

-

(414.67)

-

(403.10)

-

-

2559

ตัดรายการระหว่ างกัน

297,974.83

5,105.92

4,774.97

13,063.84

29,327.64

62,500.00

139,263.66

11,188.80

32,750.00

2560

211,967.23

4,438.43

4,774.79

10,806.05

25,917.64

-

125,780.32

-

40,250.00

2559

งบการเงินรวม
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กลุม่ บริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จํานวนหนึ งราย เป็ นรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง จํานวนเงินรวม 51.73 ล้านบาท และ 50.76 ล้าน
บาท ตามลําดับ

4,146.88

14,218.04

-

-

11,188.80

-

38,750.00

3,000.00

2560

29,750.00

2559

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตัง

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกําหนด - สุ ทธิ
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนา

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2560

ขายวัสดุก่อสร้ าง

หน่ วย: พันบาท

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอืน ๆ ทีมีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงานกับจํานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มี
ดังต่อไปนี
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี
หน่ วย: พันบาท
ในประเทศไทย
ต่ างประเทศ
ตัดรายการระหว่ างส่ วนงาน
2560
2559
2560
2559
2560
2559
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
468,776.11 428,814.77
95,614.12 103,402.70
(1,692.33) (11,065.24)
562,697.90

521,152.23

งบการเงินรวม
2560
2559

กลุม่ บริ ษทั ฯ นําเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามทีต งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า นอกจากนีกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็ นจํานวนเงินไม่เป็ นสาระสําคัญ

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์
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29. เครืองมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญกับความเสี ยงทางการเงิ นที สําคัญได้แก่ ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ย ความเสี ยงจากอัตรา
แลกเปลียน และความเสี ยงจากสิ นเชือ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กูย้ ืมเงินเพือใช้ในการดําเนิ นงานซึ งต้องจ่ายอัตราดอกเบียแบบ
ลอยตัว รายได้จากการขายและต้นทุนขายมีบางส่วนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี ยงจากสิ นเชือเกิดจากการที
กลุ่มบริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าโดยให้สินเชือแก่ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลือกใช้เครื องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือบริ หารความเสี ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
ข) ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนระยะสัน หนีสินกับสถาบัน
การเงิน และหุน้ กู้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ เชือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผล
การดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการดังนันกลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิ นเพือป้ องกัน
ความเสี ยงดังกล่าว
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงิ นที สาํ คัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินที มีอตั ราดอกเบียคงที สามารถแยกตามวันที
ครบกําหนด หรื อ วันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
หน่ วย: ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อัตราดอกเบีย คงที
อัตราดอกเบีย
เมือทวง ภายใน
ปรับขึน ลงตาม ไม่ มีอตั รา
ถาม
1 ปี 1 ถึง 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบีย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบ
กําหนด - สุ ทธิ
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

รวม

-

50.20
-

32.75

27.54
-

3.43
87.19
-

81.17
87.19
32.75

0.13-3.30
0.37-1.50

-

-

11.19

-

-

11.19

2.22

-

1.54

1.54

5.20
-

104.93
-

5.20
104.93
3.08

5.25-9.25
3.99-6.49
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หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อัตราดอกเบีย คงที
อัตราดอกเบีย
เมือทวง ภายใน
ปรับขึน ลงตาม ไม่ มีอตั รา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบีย
ถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
หุ้นกูร้ ะยะสัน
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

รวม

-

110.07
-

40.25

57.46
-

4.70
91.04
-

172.23
91.04
40.25

0.13-4.20
0.80-1.50

-

100.00
1.81

3.08

0.71
-

101.50
-

0.71
101.50
100.00
4.89

5.25-9.25
5.00-5.70
3.99-6.49

ค) ความเสียงจากอัตราแลกเปลีย น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ เนื องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี และรายการซื อ
สิ นค้าทีคาดว่าจะเกิดทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการ
ป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของเจ้าหนีการค้าทีคาดว่าจะเกิดขึน
อย่างไรก็ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน ดังนี

สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์ นิวซี แลนด์
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หยวนจีน
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

หน่ วย: บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ ทาง
หนีส ิ นทาง
สิ นทรัพย์
หนีส ิ นทาง
การเงิน
การเงิน
ทางการเงิน
การเงิน
16,304,676.07
3,793,954.87

15,658,456.34 15,009,737.25
1,377,272.94
183,598.91
3,793,954.87 3,793,954.87

16,198,527.40
3,793,954.87

อัตราแลกเปลีย น ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
อัตราซือ
อัตราขาย
32.51
22.89
25.08
4.95

32.85
23.49
25.87
5.08
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สกุลเงิน
เหรี ยญยูโร
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์ นิวซี แลนด์
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หน่ วย: บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ ทาง
หนีส ิ นทาง
สิ นทรัพย์
หนีส ิ นทาง
การเงิน
การเงิน
ทางการเงิน
การเงิน
522,970.99
33,741,921.29
-

-

522,970.99

35,033,790.82 33,432,088.04
713,545.66
365,226.01
-

21,344,026.33
-

อัตราแลกเปลีย น ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
อัตราซือ
อัตราขาย
37.38

38.14

35.66
24.64
25.55

36.00
25.26
26.33

ง) ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
ความเสี ยงด้านการให้สินเชือของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ทําให้
มัน ใจได้วา่ ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าทีมีประวัติสินเชืออยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวดั มูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี
-

สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี และเจ้าหนี เงิ นให้กูย้ ืม และเงิ นกูย้ ืมระยะสัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

สัญญาเช่ ามูลค่ายุติธรรมคํานวณจากมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดจ่ ายในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ย
โดยประมาณในตลาด ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน

30. ภาระผูกพันและหนีส ินทีอ าจจะเกิดขึน
30.1 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาดําเนินงาน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาค่าเช่าทีดิน สิ งปลูกสร้าง รถยนต์และบริ การ
อืน ๆ โดยสัญญามีอายุต งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี
ปี
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

หน่ วย: บาท
9,869,218.68
15,636,881.68

30.2 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องจ่ายใน
อนาคตทังสินรวม 25.26 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 28.64 ล้านบาท)
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30.3 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนกับสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนกับสถาบันการเงิน ดังนี

งบการเงินรวม
หน่ วย: ล้านบาท
หน่ วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
วงเงิน
เบิกใช้ ยังไม่ ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ ได้ใช้

1)
2)
3)
4)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน - ทรัสต์รีซีท, เลตเตอร์
ออฟเครดิต และตัว สัญญาใช้เงิน
สัญญาซือขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินหนังสื อคําประกัน

21.00
159.38*

(5.20)

21.00
154.18

1.14

-

1.14

45.00*
105.62*
331.00

(43.73)
(48.93)

45.00
61.89
282.07

1.23
2.37

-

1.23
2.37

* เป็ นวงเงินร่ วมกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยหนึ งแห่ ง

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี หนังสื อคําประกันที ออกโดยธนาคาร เพือคําประกันการจ่ ายชําระ
ค่าสิ นค้าให้กบั เจ้าหนีการค้าบางรายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงินทังสิน 48.93 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชือดังกล่าวข้างต้น คําประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในพันธบัตรของ
บริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 8 และ 10)
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ ึ งโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและการ
ดํารงไว้ซ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหนี สิ น ต่อ ทุ น เท่ า กับ 0.54
ต่อ 1.00 และ 0.27 ต่อ 1.00 ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2559: 0.74 ต่อ 1.00 และ 0.56 ต่อ 1.00)
32. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ นงบการเงิน
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2561 เมือวันที 10 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติดงั ต่อไปนี
1.

อนุมตั ิการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงิน 130.00 ล้านบาท ให้แก่ นายวรุ ตม์ ภาณุพฒั นพงศ์ และ
บุคคลอืนอีก 3 ท่าน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทีบริ ษทั ฯ ได้ร่วมทํากับนายวรุ ตม์ ภาณุพฒั นพงศ์ ลงวันที 25 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยบริ ษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเสนอขายดังกล่าวไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพือซื อโครงการเดอะ ทีค สุ ขุมวิท
39 กําหนดวันเสนอขายในวันที 18 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตามมติอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2560
เมือวันที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อนุมตั ิให้ลงทุนในโครงการเดอะ ทีค สุขมุ วิท 39 ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยมสู ง
8 ชัน โดยการเข้าซื อโครงการจากบริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึ งเป็ นค่าทีดิน
และค่าใช้จ่ายเตรี ยมการขันต้น ทังนี บริ ษทั ฯ จะได้รับกรรมสิ ทธิ ในที ดิน ใบอนุ ญาตต่าง ๆ และยอดจองซื อห้องชุด
และอนุมตั ิให้จดั ตังบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เพือทําโครงการเดอะ ทีค สุ ขุมวิท 39 และ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต กําหนดทุนจดทะเบียนเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
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2.

ละ 100 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 1.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จะเข้าถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว ซึงได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2561)
อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 7,280,428.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 204,736,151.00 บาท ลดลงเป็ น
ทุนจดทะเบียนจํานวน 197,455,723.00 บาท สําหรับหุน้ สามัญทียงั จําหน่ายไม่ได้จาํ นวน 72,804,280 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท โดยเป็ นการลดจํานวนหุ ้นสามัญทีรองรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสิ ทธิ (Right Offering) จํานวน
36,402,140 หุน้ และลดหุน้ สามัญทีเหลือจากการออกเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
รุ่ นที 2 (BSM-W2) จํานวน 36,402,140 หุ ้น ซึ งภายหลังวันทีในงบการเงิน บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมือวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2561

3.

อนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จํานวน 21,058,591.00 บาท จากทุนจดทะเบี ยนจํานวน 197,455,723.00 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 218,514,314.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 210,585,910 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท เพือเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพือรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที
จะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 2 (BSM-W2) ซึ งภายหลังวันทีในงบการเงิน บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2561

4.

อนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพือรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 2 (BSM-W2) ดังนี
4.1 จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพือเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.65 บาท
4.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 10,585,910 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิ มทุ นของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 2 (BSM-W2) ส่ วนที ย งั ไม่ ไ ด้ใช้สิ ท ธิ จ ํา นวน
278,576,554 หน่วย แต่เนื องจากเหตุแห่ งการปรับสิ ทธิ กรณี บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ งอาจเข้าข่ายราคาตําตามข้อกําหนดสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะคํานวณการปรับสิ ทธิ และแจ้งให้
ทราบก่อนวันทีการปรับสิ ทธิจะมีผลบังคับใช้ ซึงตามจดหมายแจ้งการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 2 (BSM-W2) เมือวันที 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้แจ้งรายละเอียดของการปรั บ
สิ ทธิดงั นี
กรณีบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุนให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เข้ ากรณีราคา
ตํา กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
เดิม
ปรับเป็ น
ราคาใช้สิทธิ
0.50 บาทต่อหุน้
0.489 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ต่อหุน้ สามัญ 1.021 หุน้

ทังนี การปรับสิ ทธิ ใหม่มีผลทันที ต งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ในวันที 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2561 เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอวาระต่อทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2561 เพือพิจารณาและอนุมตั ิเรื องดังต่อไปนี
1.

การออกและเสนอขายหุน้ กู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี และตัว แลกเงินระยะสันวงเงินไม่เกิน
100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน โดยเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุน เพือสนับสนุนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึง คือ บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และหรื อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ

2.

การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 18.96 ล้านบาท

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
กลุม่ บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพือให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี
หน่ วย:บาท
งบการเงินรวม
รายการบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามรายงานไว้

จํานวนที
จัดประเภท

ตามทีจัดประเภท
ใหม่
ตามรายงานไว้

จํานวนที
จัดประเภท

ตามทีจัด
ประเภทใหม่

126,926,224.50

(1,145,901.76) 125,780,322.74

-

-

-

24,771,739.60

1,145,901.76

25,917,641.36

-

-

-

7,210,765.66

39,000.00

7,249,765.66

งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุ ทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายได้อืน
หนีสูญได้รับคืน

39,000.00

(39,000.00)

-

6,415,878.50
39,000.00

39,000.00

6,454,878.00

(39,000.00)

-

34. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

:

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่
โทรสารส�ำนักงานใหญ่
Home Page
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จ�ำนวนทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :

บุคคลอ้างอิง :

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

2) ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
BuilderSmart Public Company Limited
BSM
0107550000173
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงส�ำหรับอาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย
โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ
เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2683-4900
0-2683-4949
www.buildersmart.com
218,514,314.00 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
2,185,143,140 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท
189,598,06.60 บาท (ณ 19 มกราคม 2561)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110
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